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REZUMAT
Hipertensiunea arterială (HTA) rezistentă la tratament este defi nită ca tensiunea arterială care rămâne deasupra 

valorilor ţintă în ciuda administrării a 3 agenţi antihipertensivi din clase diferite. În cadrul investigaţiilor pentru 
evaluarea HTA rezistentă la tratament se au în vedere şi cauzele secundare de hipertensiune, în special sindromul de 
apnee obstructivă în somn, din ce în ce mai frecvent întâlnit. Mecanismele prin care apneea obstructivă în somn 
contribuie la dezvoltarea hipertensiunii arteriale nu au fost pe deplin elucidate. Există o corelaţie strânsă între 
severitatea sindromului de apnee obstructivă în somn şi excesul de aldosteron la pacienţii cu HTA rezistentă la 
tratament. Tratamentul specifi c sindromului de apnee obstructivă în somn este CPAP (continuous positive airway 
pressure), iar HTA rezistentă necesită tratament cu combinaţii de medicamente antihipertensive şi mecanisme de 
acţiune diferită.
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ABSTRACT
 Resistant hypertension is defi ned as blood pressure that remains above target values in spite of the 

concurrent use of 3 antihypertensive agents of diff erent classes. To assess resistant hypertension there are 
under consideration the secondary causes of hypertension, especially obstructive sleep apnea syndrome, 
becoming more common. The mechanisms by which sleep apnea contributes to the development of resistant 
hypertension have not been fully elucidated. There is a strong correlation between the severity of obstructive 
sleep apnea syndrome and aldosterone excess in patients with resistant hypertension. CPAP is the treatment 
for obstructive sleep apnea syndrome, and the resistant hypertension requires treatment with combinations 
of antihypertensive medications with diff erent mechanisms of action. 
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Hipertensiunea arterială (HTA) rezistentă la 
tratament este defi nită ca tensiunea arterială 

care rămâne deasupra valorilor ţintă în ciuda 
administrării a 3 agenţi anti hipertensivi din clase 
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diferite. Ideal, unul dintre agenţii anti hipertensivi 
este un diureti c, prescris în doza opti mă. (1) Pre-
valenţa HTA rezistentă la tratament este ne-
cunoscută, dar pare a fi  raportată într-un procent 
din ce în ce mai crescut şi datorită infl uenţei fac-
torilor secundari, obezitatea şi diabetul, trialurile 
existente raportând un procent de 20-30% 
dintre pacienţii hipertensivi. (2) Pentru a se 
pune diagnosti cul real de HTA rezistentă la tra-
tament, în primul rând TA trebuie măsurată 
corect, atât ca tehnică, cât şi ca uti lizare a unui 
tensiometru cu manşetă corespunzătoare di-
men siunii braţului: o manşetă prea scurtă poate 
supraesti ma tensiunea arterială a pacientului. 
(2) În al doilea rând, se evaluează aderenţa pa-
cientului la tratament, inclusiv la recomandările 
de modifi care a sti lului de viaţă şi se stabilesc 
dozele corespunzătoare fi ecărui pacient, pentru 
a nu fi  subopti male. Nu în ulti mul rând, poate fi  
necesară întreruperea eventualelor medica-
mente administrate concomitent, care ar putea 
creşte TA (AINS, simpatomimeti ce, contracepti ve 
orale, unele anti depresive) înainte de a fi  de-
clarată HTA ca rezistentă la tratament. (1,2) 

În cadrul investi gaţiilor pentru evaluarea HTA 
rezistentă la tratament se au în vedere şi cauzele 
secundare de hipertensiune. Dintre acestea, 
sin dromul de apnee obstructi vă în somn este 
din ce în ce mai frecvent întâlnit, alături de bolile 
endocrine, boala renală cronică, stenoza de 
arteră renală. (1,2) Chiar dacă la început paci-
entul este normotensiv, sindromul de apnee 
obstructi vă în somn duce la apariţia HTA la un 
moment dat. (1) Mecanismele prin care apneea 
obstructi vă în somn contribuie la dezvoltarea 
hipertensiunii arteriale nu au fost pe deplin elu-
cidate. Hipoxemia intermitentă şi/sau creşterea 
rezistenţei căilor aeriene superioare asociate cu 
apneea în somn induce acti varea susţinută a sis-
temului nervos simpati c, creşte debitul cardiac 
şi rezistenţa vasculară periferică, creşte retenţia 
de fl uide, creşte eliberarea de radicali liberi de 
oxigen. (1) Există o corelaţie strânsă între seve-
ritatea sindromului de apnee obstructi vă în 
somn şi excesul de aldosteron la pacienţii cu 
HTA rezistentă la tratament, dar nu şi la cei nor-
motensivi sau cu HTA controlată. (3) Nu este clar 
dacă excesul de aldosteron este o cauză sau 
con secinţă a sindromului de apnee obstructi vă 
în somn. (3) La pacienţii cu HTA rezistentă la tra-
tament şi sindrom de apnee obstructi vă în somn, 
hiperaldosteronismul primar poate contribui la 
creşterea severităţii acestui sindrom, dar şi sin-
dromul de apnee obstructi vă în somn la rândul 
lui sti mulează descărcarea de aldosteron la 
aceşti  pacienţi, intrându-se într-un cerc vicios.(4) 

Excesul de aldosteron duce la dezvoltarea şi 
progresia bolilor cardiovasculare, în special HTA, 
insufi cienţa cardiacă congesti vă, boala coro na-
riană, accidentul vascular cerebral, boala renală 
cronică. (5,6) Obezitatea, frecvent întâlnită la 
aceşti  pacienţi, complică şi ea lucrurile, fi ind 
asociată cu sti mularea sistemului renină-angio-
tensină-aldosteron. (7,8,9) Obezitatea induce 
hi  per acti vitatea sistemului nervos simpati c, 
afec tează funcţia renală prin modifi carea na-
triurezei de presiune, induce hiperinsulinemie şi 
rezistenţă la insulină, creşte secreţia de 
aldosteron. (10,11) Rigiditatea arterială con-
tribuie şi ea la accelerarea îmbătrânirii arterelor, 
fi ind observată atât în HTA, cât şi în sindromul 
de apnee obstructi vă în somn. La acest fenomen 
contribuie disfuncţia endotelială, nivelul crescut 
de vasoconstrictoare circulante, infl amaţia sub-
clinică, creşterea postsarcinii ventriculului stâng. 
(12)

Sindromul de apnee obstructi vă în somn se 
suspicionează la pacienţii obezi, cu istoric de 
sforăit sau episoade de apnee în somn observate 
de un martor, somnolenţă diurnă excesivă, aso-
ciate cu hipertensiune arterială rezistentă la tra-
tament. Polisomnografi a pune diagnosti cul de 
certi tudine de sindrom de apnee obstructi vă în 
somn, dar situaţia este destul de complexă în 
general, adăugându-se comorbidităţi precum 
obe zitatea, diabetul zaharat, dislipidemii, hiper-
aldosteronismul primar. (2,13) 

Managementul în situaţia clinică complexă 
de HTA rezistentă la tratament şi sindrom de 
apnee obstructi vă în somn începe cu reco man-
dările nonfarmacologice: reducerea greutăţii, 
dieta hiposodată, evitarea consumului crescut 
de alcool, creşterea acti vităţii fi zice, creşterea 
con sumului de alimente bogate în fi bre şi cu 
conţinut redus în grăsimi. (1) Tratamentul spe-
cifi c sindromului de apnee obstructi vă în somn 
este CPAP (conti nuous positi ve airway pressure), 
iar HTA rezistentă necesită tratament cu com-
binaţii de medicamente anti hipertensive cu me-
canisme de acţiune diferită. As  el, asocierea a 3 
clase de medicamente, inhibitor de enzimă de 
conversie/blocant de receptor de angiotensină, 
blocant de canale de calciu şi diureti c ti azidic, 
este efi cace şi, în general, bine tolerată. (1) Fie 
că se adaugă diureti c, fi e că se creşte doza, el 
este de cele mai multe ori necesar, aceşti  pa-
cienţi având HTA rezistentă secundar expansiunii 
vo lemice. (1) Se administrează diureti c ti azidic 
cu acţiune lungă, hidrocloroti azidă 50 mg/zi sau, 
în cazul pacienţilor cu clearance la creati nină < 
30 ml/min diureti c de ansă, fi e furosemid de cel 
puţin 2 ori/zi, fi e torasemid (1). La acestea se 
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pot adăuga β-blocante când coexistă boala 
corona riană sau insufi cienţa cardiacă. Com-
binaţiile de α-β-antagonişti  are un efect anti -
hipertensiv efi  cient, deşi lipsesc comparaţiile pe 
doze maximale. (1) Agenţii care acţionează cen-
tral sunt efi cienţi, dar au o incidenţă crescută a 
reacţiilor adverse, ca şi vasodilatatoarele potente 
precum hidrala zina. (1) În condiţiile excesului de 
aldosteron, antagonişti i de receptori mineralo-
corti coizi, spi ro nolactona sau eplerenona, adău-
gaţi regi mu rilor existente, sunt efi cienţi în 
scăderea TA. (1, 6) Spironolactona s-a dovedit 
efi cace în doze cuprinse între 12,5-100 mg/zi în 
diverse trialuri, când a fost adăugată la regimuri 
ce conţineau cel puţin 3 medicamente din clase 
diferite de anti hipertensive, inclusiv diureti c. (6) 
Spirono lactona s-a dovedit efi cientă şi în re-
ducerea severităţii sindromului de apnee ob-
struc ti vă în somn. (6) Eplerenona nu are efectele 

secundare anti androgenice ale spironolactonei, 
fi ind admi nistrată în doze ti trate de 50-100 mg/
zi, pentru obţinerea TA ţintă de 140/90 mmHg. 
(6) Hiper potasemia secundară posibilă trebuie 
avută în vedere, mai ales în situaţia adminis-
trării şi a altor clase de medicamente cu acelaşi 
efect sau a bolii renale cronice, fi ind necesară 
re du cerea dozelor sau chiar întreruperea 
administrării antagonişti lor de receptori mine-
ralo corti coizi. (6) Medicamentele cu combinaţii 
în doză fi xă sunt din ce în ce mai uti lizate, în 
special datorită aderenţei crescute a pacienţilor 
la tratament. S-a constatat că administrarea a 
cel puţin unui medicament anti hipertensiv la 
culcare (bedti me) îmbunătăţeşte controlul TA 
pe 24 h şi în special scade valorile TA sistolică şi 
diastolică nocturne, ameliorând riscul cardio-
vascular al acestor pa cienţi. (1) 
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