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Deşi medicina contemporană este 
con fruntată cu foarte multe proble-
me, totuşi cea mai importantă dintre 
toate este reprezentată de creş te-
rea ver ti ginoasă a numărului de 

boli cronice, ale căror complicaţii produc invali-
dităţi ce afectează cali tatea vieţii oamenilor şi 
cresc foarte mult chel tuielile sistemelor de să-
nătate. 

Dacă acum 100 de ani principalele cauze de 
morbiditate şi de mortalitate erau reprezentate 
de bolile infecţioase, după aplicarea vaccinărilor, 
după insti tuirea măsurilor de igienă şi după des-
co perirea anti bioti celor, numărul bolilor infec-
ţioase a scăzut foarte mult, crescând foarte mult 
numărul celor cronice şi degenerati ve.

De exemplu, dacă în 1900 cel mai mare nu-
măr de decese din SUA, şi anume 11,3%, era 
reprezentat de tuberculoză, 10,2% de pneu mo-
nie, 8,1% de diaree şi numai 8% de boli cardio-
vasculare, 4,1% de accidente vasculare cerebrale 
şi 3,7% de cancer, în prezent situaţia s-a schimbat 
radical, deoarece 31,4% din decese sunt repre-
zentate de bolile cardiovasculare, 23,3% de can-
cer, 6,9% de accidente vasculare cerebrale şi 
numai 3,7% de pneumonie. Iar tuberculoza nici 
nu mai fi gurează printre primele zece cauze de 
deces. 

Evident că fi ecare epocă a avut patologia ei, 
care depindea de condiţiile de viaţă, de posi-
bilităţile de alimentaţie, de condiţiile de locuit, 
de condiţiile de muncă, de prezenţa unor factori 
patogeni, precum şi de mijloacele de prevenire 
şi de tratament, de care dispunea fi ecare epocă 
istorică. De obicei modifi cările patologiei s-au 
produs foarte lent, în sute şi în mii de ani. În 

ulti mele decenii, însă, schimbările s-au produs 
foarte rapid. De cele mai multe ori condiţiile de 
viaţă s-au modifi cat în bine şi totuşi ele au dus la 
creşterea verti ginoasă a bolilor cronice şi dege-
nerati ve, unii cercetători vorbind chiar de o pa-
tologie a stării de bine. 

Deşi condiţiile de viaţă şi de igienă s-au ame-
liorat foarte mult, deşi mijloacele de prevenire 
şi de tratament s-au îmbunătăţit semnifi cati v în 
ulti ma sută de ani, totuşi bolile cronice nu numai 
că nu au scăzut, dar au crescut foarte mult. 

De exemplu, Centrul de Control al Bolilor 
Cronice din Atlanta arată că 52% din bărbaţii şi 
54% din femeile trecute de 65 de ani au HTA, 
37% din bărbaţi şi 26% din femei au boală co-
ronariană, 11% din bărbaţi şi 12% din femei au 
astm bronşic, 11% din bărbaţi şi 12% din femei 
au BPOC, 24% din bărbaţi şi 19% din femei au 
cancer, 19% din bărbaţi şi 17% din femei au 
diabet zaharat, 43% din bărbaţi şi 54% din femei 
au artroze şi artrite. De aici reiese că pacienţii 
trecuţi de 65 de ani sunt foarte bolnavi, unii 
dintre ei având chiar mai multe boli.

Dar creşterea cea mai vizibilă a înregistrat-o 
obezitatea, care reprezintă un factor de risc 
pentru alte multe boli, cardiace şi metabolice. De 
exemplu, dacă în 1980, în SUA, obezitatea avea o 
prevalenţă de 15%, în 2008 ajunsese la 35%. În 
Mexic obezitatea are o prevalenţă de 31,9%, în 
Argenti na de 29,6%, iar în Brazilia de 18,7%. 

În pofi da progreselor incontestabile ale me-
dicinei contemporane, bolile cronice au înre gis-
trat o creştere evidentă. De exemplu, în anul 
1995 în SUA erau 120 de milioane de bol navi 
cronici, în anul 2000 erau 125 de milioane, în 
2010 erau 140 de milioane şi se apreciază că în 
2020 vor fi  157 de milioane de bolnavi cro nici.
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Unii cercetători ar putea pune această creş-
tere pe seama îmbătrânirii populaţiei, ceea ce 
este numai în parte adevărat, deoarece bolile 
cronice au crescut şi la copii. Astf el, obezitatea, 
care avea în 1965 o frecvenţă de 5%, a crescut în 
2004 la 18%. Iar HTA, care era în 1994 de 2%, şi 
preHTA de 6,5%, au crescut în 2000 la 2,5% şi, 
respecti v, de 8,5%, iar în 2006 la 3% şi respecti v 
9%. Nu mai vorbim de faptul că tulburările psi-
hice au crescut foarte mult la copii, dintre care 
trebuie remarcat ADHD, auti smul şi tulburările 
de comportament, care domină patologia psi-
hică a copiilor.

În această situaţie evident că cheltuielile cu 
bolile cronice au crescut şi ele foarte mult. Nu-
mai pentru tratamentul HTA s-au cheltuit în 
2009 în SUA peste 54 de miliarde de dolari. 

În aceste condiţii este evident că bolile 
cronice au o importanţă deosebită pentru siste-
mele de sănătate, care nu mai pot susţine cos-
turile foarte mari, precum şi pentru medicii 
prac ti cieni, care vor trebui să-şi intensifi ce efor-
turile de prevenţie primară a acestor boli prin 
sesizarea şi combaterea factorilor de risc şi mo-
difi carea sti lului de viaţă. Şi pentru că bolile cro-
nice apar totuşi la un moment dat, ei vor trebui 
să-şi intensifi ce măsurile de prevenţie secun-
dară, de depistare precoce şi de tratament, în 
vederea prevenirii complicaţiilor şi a invalidită-
ţilor, ex trem de costi sitoare.

Bolile cronice au o importanţă deosebită nu 
numai prin prisma caracterului lor extensiv, ci şi 
din cauza complicaţiilor pe care le produc, pre-
cum şi a faptului că majoritatea urgenţelor me-
dico-chirurgicale, cum ar fi  infactul miocardic, 
ac cidentele vasculare cerebrale, hemoragiile di-
gesti ve, ocluziile intesti nale, retenţia acută de 
urină, encefalopati a hipertensivă şi comele sunt, 
de fapt, complicaţiile unor boli cronice. De 
aceea, majoritatea consultaţiilor şi internărilor 
în spital sunt reprezentate de complicaţiile tar-
dive şi de multe ori ireversibile ale bolilor cronice.

Par  cularităţile bolilor cronice. Bolile cronice 
se deosebesc de bolile acute şi de bolile infec-
ţioase. Spre deosebire de bolile infecţioase, care 
au o eti ologie mult mai clară şi un tratament 
spe cifi c, bolile cronice şi degenerati ve au o eti o-
logie mult mai vagă, în care intervin o mulţime 
de factori de risc, foarte răspândiţi şi foarte greu 
de infl uenţat. De aceea, în bolile cronice nu 
dispunem încă de un tratament eti ologic, ci doar 
de un tratament patogenic, care trebuie adminis-
trat de obicei un ti mp foarte îndelungat şi care 
în cele mai multe cazuri nu duce la vindecarea 
bolii, ci doar la înceti nirea evoluţiei, la prevenirea 
complicaţiilor şi la ameliorarea manifestărilor 
clinice, ceea ce reprezintă totuşi un mare succes.

Spre deosebire de bolile infecţioase, cu care 
erau confruntaţi bunicii noştri şi care au o 
eti ologie monofactorială, bolile cronice dege ne-
rati ve au o eti ologie plurifactorială. Ele sunt de-
terminate de nişte factori de risc, foarte răs-
pândiţi şi de multe ori neinfl uenţabili. Pe de altă 
parte, bolile cronice au o evoluţie foarte în de-
lungată şi de multe ori asimptomati că, ceea ce 
face foarte difi cilă diagnosti carea lor în fazele de 
debut, înainte de a produce tulburări ireversibile. 
În toată această perioadă, bolile cronice au o 
evoluţie extensivă, adică afectează tot mai grav 
structurile organismului, cuprinzând şi alte or-
gane şi determinând apariţia altor boli. Evo luţia 
extensivă poate duce la fragilizarea organismu-
lui, la creşterea vulnerabilităţii sale, la apariţia 
unor complicaţii şi chiar a altor boli, care pot să 
afec teze foarte grav calitatea vieţii, să ducă la 
apariţia unor invalidităţi şi să pună în pericol 
chiar viaţa bolnavului. 

Istoria naturală a bolilor cronice. Foarte mul-
te boli cronice, cum ar fi  ateroscleroza, hi per ten-
siunea arterială, boala Alzheimer, boala cronică 
de rinichi, hepati ta cronică şi cancerul, au o evo-
luţie foarte îndelungată, care se înti nde de-a lun-
gul mai multor decenii şi reprezintă de fapt o 
ade vărată istorie naturală a acestor boli. De aceea 
fi ecare bolnav cu boală cronică are istoria lui.

De exemplu, istoria naturală a ateroscleorzei 
începe încă din copilărie, pe fondul tulburărilor 
geneti ce ale metabolismului lipidic, aşa cum se 
întâmplă în cazul hiperlipidemiilor familiale, pre-   
cum şi a altor predispoziţii geneti ce. În această 
perioadă poate să apară o infi ltraţie li pidică a 
endoteliului vascular, la care se adaugă treptat 
şi alţi factori de risc, cum ar fi  alimentaţia hiper-
calorică a copilului, apoi fumatul, consumul de 
alcool, anti concepţionalele, stresul, senden ta-
ris mul, iar mai târziu hipertensiunea arterială şi 
diabetul zaharat. 

În tot acest ti mp, de la infi ltraţia lipidică a pe-
retelui arteriolar se ajunge treptat la nişte plăci 
fi broase, care vor îngusta lumenul arterial. Iar 
atunci cînd îngustarea lumenului arterial al co-
ronarelor, al arterelor cerebrale sau al arterelor 
periferice depăşeşte 75%, ceea ce se întâmplă 
foarte târziu, după 30-40-50 de ani de la debutul 
bolii, încep să apară primele semne clinice de 
boală.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul diabetului 
zaharat. Aşa se face că atunci când depistăm de 
fapt un bolnav cu diabet zaharat, mai mult de 
jumătate din celulele beta-pancreati ce sunt deja 
distruse, aşa încât el va avea nu numai o hiper-
insulinemie determinată de rezistenţa recep-
torilor insulinici, ci şi o lipsă de insulină necesară 
desfăşurării metabolismului glucidic.
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Evoluţia aceasta extrem de îndelungată a 
bolilor cronice reprezintă de fapt istoria naturală 
a luptei dintre mecanismele de apărare ale or-
ganismului cu factorii de risc, care dacă nu atacă 
direct, cel puţin suprasolicită mecanismele de 
apărare ale organismului, acestea nereuşind din 
păcate să facă faţă foarte mult ti mp, deoarece 
ele însele au anumite limite şi chiar anumite im-
perfecţiuni. 

Limitele şi imperfecţiunile organismului uman. 
Desigur că mecanismele de apărare ale orga-
nismului sunt foarte efi ciente şi reuşesc să facă 
faţă nenumăraţilor factori patogeni, factori de 
risc şi factori perturbanţi. În acest sens, Walter 
Cannon, care a introdus în 1935 termenul de 
ho  meostazie, vorbea chiar de o înţelepciune a 
organismului. Dar deşi mecanismele de apărare 
ale organismului sunt foarte efi ciente, ele au 
totuşi anumite limite şi anumite imperfecţiuni. 

De exemplu, deşi stresul reprezintă un mijloc 
foarte important de apărare al organismului, el 
poate deveni uneori un adevărat factor de risc 
pentru bolile cardiovasculare, pentru unele boli 
nervoase sau pentru unele boli digesti ve. În 
cazul unor evenimente acute, reacţia de stres 
reuşeşte să mobilizeze forţele organismului pen-
tru a depăşi evenimentele respecti ve. Dar dacă 
stresul se prelungeşte foarte mult, se poate 
ajun ge în faza de epuizare a organismului şi, 
dintr-un mijloc de apărare, el poate deveni un 
factor de risc. Pe de altă parte, stresul are şi 
nişte imper fecţiuni, deoarece acţionează prin 
sacrifi  carea homeostaziei organismului. Pentru 
a putea face faţă solicitărilor, stresul creşte tensi-
unea arte rială, ritmul cardiac, glicemia, lipemia, 
hormonii catabolici, cum ar fi  catecolaminele şi 
corti zonul, şi scade hormonii anabolici, cum ar fi  
testos teronul şi insulina. Dacă evenimentul stre-
sant se prelungeşte foarte mult, aşa cum se 
întâmplă de multe ori în cazul stresului psiho-
social, orga nismul intră într-o fază de epuizare şi 
de multe ori nici după trecerea evenimentului 
stresant el nu mai poate aduce înapoi homeo-
stazia la va lorile sale iniţiale, astf el că stresul va 
contribui la apariţia unor boli cronice, de exem-
plu HTA şi ul cerul gastro-duodenal.

Pe de altă parte, nici un eveniment nu este 
stresant prin el însuşi, ci prin calitatea de factor 
stresant pe care i-o acordă organismul uman. De 
aceea oamenii reacţionează foarte diferit la ace-
laşi eveniment. Iar unii au imperfecţiunea, ca 
spunem aşa, de a reacţiona exagerat la eveni-
mentele din mediu. De aceea se impune o mai 
bună gesti onare a stresului pentru prevenirea 
bolilor cronice. 

Dar pe lângă stresul psihic, un rol deosebit în 
apariţia bolilor cronice îl are şi stresul oxidati v, 

deoarece aproximati v 2% din oxigenul inhalat 
este transformat în radicali liberi de oxigen. Deşi 
au o viaţă foarte scurtă, radicalii liberi de oxigen 
reuşesc să distrugă structurile biologice foarte 
importante, cum ar fi  membranele celulare şi 
ADN-ul. Deoarece radicalii liberi, care apar în 
mod obişnuit în procesele metabolice, sunt 
foarte periculoşi, organismul dispune de o serie 
de me canisme de apărare împotriva radicalilor 
li beri, cum ar fi  glutati onul, superoxid-dismutaza, 
coenzima Q 10 şi altele. Cu toate acestea, ra-
dicalii liberi de oxigen reuşesc să producă o serie 
de tuburări, care pot duce la o serie întreagă de 
boli, cum ar fi  cancerul. De aceea este foarte im-
portantă administrarea de factori anti oxidanţi 
prezenţi în unele alimente, cum ar fi  beta caro-
tenii, polifenolii, conezima Q 10, vitaminele C şi 
E, resveratrolul, seleniul şi altele. 

Acelaşi lucru se poate spune şi despre reacţia 
infl amatorie, care, deşi reprezintă şi ea un mijloc 
de apărare a organismului, în anumite situaţii 
poate deveni un factor patogen, aşa cum se în-
tâmplă în ateroscleroză, în care întreţine şi ac-
centuează fenomenele patologice. Şi probabil 
că acţiunea favorabilă a stati nelor în bolile car-
dio vasculare se datorează mai mult efectelor lor 
anti infl amatorii, decât efectelor lor colestero le-
miante. 

Reacţia infl amatorie mobilizează la locul în 
care apar anumite leziuni, fi e ele şi minore, cum 
ar fi  infi ltrarea lipidică a endoteliului arteriolar, 
o serie întreagă de substanţe şi de celule care 
caută să elimine factorul patogen şi să repare 
leziunile. Dacă nu reuşeşte să elimine factorii 
patogeni, aşa cum se întâmplă în cazul infi ltrării 
cu lipide a endoteliului arterial, reacţia infl a ma-
torie caută să izoleze factorii respecti vi dând 
naş tere unui granulom, ca în unele forme de 
tuberculoză sau în infecţiile dentare apicale. 
Uneori această reacţie de izolare a factorului 
patogen poate să dea naştere unor tulburări 
foarte importante, deoarece placa de aterom care 
ia naştere în urma unui proces infl amator ajunge 
să obstrueze lumenul arterial, dând naş tere la 
infarcturi în zonele vitale ale organis mului. 

În sfârşit, un rol deosebit în apariţia bolilor 
cronice îl poate avea sistemul imunitar, care deşi 
are rolul de a proteja structurile organismului, 
de multe ori produce el însuşi anumite îmbol-
năviri, aşa cum se întâmplă în bolile autoimune. 

Aşa se face că dacă ascultăm atent povestea 
unui pacient, putem descoperi în ea istoria na-
turală a unor boli, care poate începe încă de la 
bunicii şi părinţii săi. Apoi putem descoperi mo-
dul în care au apărut primii factori de risc, modul 
în care ei s-au înmulţit. Putem constata că pa-
cientul a avut o alimentaţie necorespunzătoare, 



124

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VIII, NR. 3(31), AN 2013

faptul că el a vut o profesie sedentară şi difi cilă, 
modul în care el a devenit şomer, stresurile pe 
care le-a suferit, modul în care pacientul a cul-
ti vat el însuşi anumiţi factori de risc, cum ar fi  
fu matul, consumul exagerat de alcool sau ali-
men taţia necorespunzătoare. Astf el, ne putem 
explica cauza bolii sale, putem descoperi anumiţi 
factori de risc, care au suprasolicitat mecanismele 
de apărare ale organismului, putem descoperi 
li mitele acestor mecanisme, pe care va trebui să 
le infl uenţăm, pentru a putea înceti ni evoluţia 
bolii şi apariţia complicaţiilor. 

Caracterul plurifactorial al bolilor cronice. 
Spre deosebire de bolile infecţioase, care au o 
eti ologie monofactorială, ceva mai uşor de de-
pistat, aşa cum se întâmplă în cazul unei pneu-
monii, a unei diarei infecţioase, a unei infecţii 
urinare sau a unei oti te acute, bolile cronice au 
o eti ologie plurifactorială reprezentată de nişte 
factori de risc. De aceea, spre deosebire de bolile 
infecţioase, în care intervin diferiţi factori viroti ci 
sau microbieni, în bolile cronice intervin o serie 
întreagă de factori de risc interni, cum ar fi  fac-
torii geneti ci, vârsta şi sexul şi o serie întreagă de 
factori de risc externi, de exemplu alimentaţia 
ne corespunzătoare, consumul crescut de lipide, 
consumul crescut de sare, consumul exagerat 
de alcool, fumatul, sedentarismul, stresul, expu-
nerea prelungită la soare şi altele. 

În majoritatea cazurilor factorii de risc extern 
se întrepătrund cu factorii de risc interni şi în 
primul rând cu factorii geneti ci, care reprezintă 
o predispoziţie a pacientului pentru o anumită 
boală, aşa cum se întâmplă în HTA. De exemplu, 
antecedentele familiale cresc riscul de HTA. Dacă 
un singur părinte a avut HTA, atunci riscul urma-
şilor de a face HTA este de 28%, iar dacă ambii 
părinţi au avut HTA, atunci riscul urmaşilor de a 
face HTA este de 46%. Această predipoziţie ge-
neti că are o bază moleculară reprezentată, spre 
exemplu, de modifi cările genei care codifi că sin-
teza angiotensinogenului. 

De asemenea, în diabetul zaharat s-a consta-
tat că peste 50% dintre bolnavi au antecedente 
familiale. În eti opatogenia BPOC s-a descris de-
fi citul de alfa-1-anti tripsină, care ar trebui să 
distrugă proteazele microbiene. 

Pe lângă factorii geneti ci, care determină te-
renul şi predispun organismul la o anumită 
boală, în bolile cronice intervin o mul ţime de 
factori de risc externi, care exploa tează toc mai 
predispoziţia organismului pentru boala respec-
ti vă. 

De exemplu, în HTA, pe lângă factorii geneti ci, 
mai intervin şi o serie de factori de risc externi, 
cum ar fi  consumul crescut de sare sau de alcool, 
fumatul, sedentarismul, obezitatea şi stresurile 
psihice. 

În apariţia diabetului zaharat, pe lângă fac-
torii geneti ci, mai intervin şi o serie de factori 
nutriţionali, cum ar fi  consumul excesiv de glu-
cide rafi nate, care suprasolicită secreţia de in-
sulină, sedentarismul şi obezitatea care, prin 
secreţia de rezisti nă, scade sensibilitatea recep-
torilor insulinici, contribuind astf el la apariţia 
diabetului zaharat. 

De asemenea, în apariţia cancerului de sân, 
pe lângă mutaţia genelor BRCA 1 şi 2, intervine 
o serie întreagă de factori de risc, cum ar fi  neali-
mentarea la sân a copiilor, expunerea prelungită 
la radiaţiile solare, alimentaţia hiperlipidică, stre-  
 su rile psihice, depresia psihică şi alţi factori de 
risc. 

De remarcat că genele BRCA 1şi 2 nu intervin 
direct în apariţia cancerului de sân. Rolul genei 
BRCA 1 este acela de a repara deteriorările ADN, 
produse, spre exemplu, de radiaţiile solare sau 
de stresul oxidati v. Iar faptul că mutaţia ei creşte 
riscul de apariţie a cancerului de sân până la 
85% arată cât de frecvente sunt deteriorările 
ADN tocmai de către factorii de risc extern, cum 
ar fi  stresul oxidati v şi radiaţiile solare.

În sfârşit, trebuie remarcat faptul că acu-
mularea mai multor factori de risc creşte foarte 
mult riscul de apariţie a bolii respecti ve. De 
exemplu, cumularea a doi factori de risc creşte 
de patru ori riscul de a face boala, iar cumularea 
a trei factori de risc creşte de 9 ori riscul de a 
face boala, ceea ce subliniază importanţa depis-
tării şi combaterii factorilor de risc.

Evoluţia asimptoma  că a bolilor cro nice. 
Prevalenţa bolilor cronice este mult mai mare 
decât cea pe care o cunoaştem noi în reali tate, 
deoarece patologia umană este ca un aisberg, 
afl at mai mult sub apă decât la vedere. Dia be-
tologii spun că în spatele unui diabeti c cunos cut 
se afl ă cel puţin un diabeti c necunoscut. Iar 
acest lucru este valabil şi pentru celelalte boli 
cronice. 

Cercetările de epidemiologie a hipertensiunii 
arteriale au arătat că mai mult de jumătate din 
hipertensivii descoperiţi nu şti au că au hiper-
tensiune arterială, adică erau necunoscuţi în 
momentul depistării. Acest lucru este valabil nu 
numai în HTA, ci şi în dislipidemii, în diabetul 
zaharat, în osteoporoză, în boala Alzheimer, în 
cancer, în hepati ta cronică, în insufi cienţa renală 
cronică, în anevrismele vasculare şi multe altele.

De exemplu, depunerile de proteină tau în 
neuroni şi de beta-amiloid în reţelele neuronale 
pot să preceadă cu zeci de ani manifestările 
clinice ale bolii Alzheimer. Acelaşi lucru se în-
tâmplă şi în cancer, în care celula mutantă poate 
să apară cu zeci de ani înaite de apariţia mani-
festărilor clinice ale cancerului. Mai întâi trebuie 
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să apară o mutaţie care să scoată celula de sub 
controlul diviziunii celulare, dar şi de sub con-
trolul sistemului imunitar, care de cele mai multe 
o depistează şi o distruge. Numai 10% din can-
cere sunt moştenite geneti c, restul de 90% sunt 
dobândite, dar ar putea fi  şi evitate, prin evitarea 
factorilor de risc. O serie întreagă de factori can-
cerigeni, prezenţi în alimentaţie, în fumul de ţi-
gară, în radiaţiile ionizante şi în radiaţiile solare 
determină într-un fel sau altul acti varea unor 
gene oncogene sau inhibarea unor gene anti  on-
cogene, care nu au apărut pentru a produce 
can cerul, ci ca să controleze diviziunea celulară, 
sau repararea ADN, aşa cum se întâmplă în cazul 
genelor BRCA1 şi 2, incriminate în apariţia can-
cerului de sân. 

Modifi carea unor gene care intervin în con-
trolul diviziunii celulare sau al reparării ADN va 
putea favoriza apariţia unor celulele mutante 
care scapă de sub controlul organismului şi al 
sistemului imunitar. Treptat, apare în organism 
o clonă care favorizată şi de alte mutaţii. Treptat 
clona se va dezvolta şi va da naştere, după o 
lungă perioadă de ti mp, care se desfăşoară 
asimp to mati c, unei tumori. De aceea tumora pe 
care o depistăm noi astăzi a apărut cu mulţi ani 
înainte şi evoluţia ei ar fi  putut fi  evitată dacă, 
uti lizând markerii pe care îi avem astăzi la dis-
poziţie, am fi  depistat-o din ti mp.

Caracterul progresiv al bolilor cronice. Ma-
rea problemă a bolilor cronice şi degenerati ve 
este reprezentată nu atât de faptul că ele apar, 
ci de faptul că evoluează progresiv. Chiar dacă 
ele interesează la început un singur organ, dată 
fi ind legătura indisolubilă dintre diferitele or-
gane, care depind unele de altele şi se infl u en-
ţează reciproc, cu ti mpul ele reuşesc să cointe-
reseze tot mai multe organe.

Ateroscleroza începe mai întâi cu o infi ltraţie 
lipidică, apoi evoluează spre o placă atero scle-
roti că, care obstruează încet, încet lumenul ar-
terial. Cancerul începe cu o celulă mutantă, care 
scapă de sub control, care dă naştere la o clonă, 
care, favorizată şi de alţi factori de risc, dă naş-
tere treptat la o tumoră. Iar tumora va da naştere 
la metastaze care vor invada apoi tot organismul. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în poliartrita re-
umatoidă, care apare mai întâi discret la arti -
culaţiile mâinilor şi evoluează treptat spre an-
chi loză şi deformarea arti culaţiilor până la 
in va  li ditate. De aceea, tratamentul bolilor cro-
nice are ca scop oprirea sau cel puţin înceti nirea 
proceselor patologice, care au tendinţa de a 
prinde cât mai multe aparate şi organe. 

Evoluţia extensivă a bolilor cronice. Pe lângă 
caracterul progresiv, bolile cronice mai au şi un 
caracter extensiv. Prin prisma legăturilor indi-

solubile dintre organe, bolile nu se opresc de 
obicei la organul în care au apărut. Ele nu numai 
că afectează tot mai profund organul respecti v, 
dar au şi tendinţa de a prinde şi alte organe. De 
exemplu, HTA nu se rezumă la sistemul arterial, 
ci afectează cu ti mpul şi inima, şi rinichiul, şi 
ochiul, şi creierul. Diabetul zaharat poate inte-
resa prin afectarea sistemului arterial aproape 
toate organele. Boala cronică de rinichi poate 
afecta parati roidele şi sistemul osos. Insufi cienţa 
cardiacă poate duce, prin staza hepati că, la 
apariţia cirozei. Pe de altă parte, hipertensiunea 
porto-cavă poate duce la apariţia varicelor eso-
fagiene. Spondiloza cervicală poate deter mina, 
prin afectarea arterelor bazilare, apariţia unei 
insufi cieţe vertebro-bazilare. Poliartrita reuma-
toidă poate afecta, pe lângă arti culaţii, şi orga-
nele interne, de exemplu inima. Bolile infl ama-
torii intesti nale pot afecta şi ele organele interne 
şi aşa mai departe. 

Favorizarea apariţiei altor boli. Pe lângă im-
plicarea în cadrul procesului patologic a altor 
aparate şi organe, bolile cronice pot favoriza 
apariţia altor boli. De aceea, unele boli cronice, 
cum ar fi  obezitatea, diabetul zaharat şi HTA, 
sunt considerate ca factori de risc pentru apariţia 
altor boli, cum ar fi  cardiopati a ischemică şi in-
sufi cienţa circulatorie cerebrală. Existenţa HTA 
creşte de 2,4 ori riscul de apariţia a cardiopati ei 
ischemice, deoarece stresul mecanic determinat 
de HTA poate determina leziuni endoteliale, 
creşterea permeabilităţii endoteliului vascular, 
creşterea agregării plachetare, proliferarea celu-
lelor musculare netede, care contribuie la accen-
tuarea procesului de ateroscleroză. HTA poate 
contribui la apariţia accidentelor cerebrale, a 
demenţelor vasculare, dar şi a bolii Alzheimer. 

Obezitatea poate creşte colesterolemia şi li-
pemia, care pot accentua procesul de atero scle-
roză. Obezitatea poate favoriza apariţia unor 
artoze, aşa cum ar fi  coxartorzele şi gonartrozele. 
Obezitatea abdominală se afl ă la baza sin dro-
mului metabolic implicat în apariţia diabetului 
zaharat şi a cardiopati ei ischemice. Dar diabetul 
zaharat poate favoriza şi el apariţia altor boli, 
cum ar fi  cardiopati a ischemică, infecţiile urinare 
şi infecţiile cutanate. 

Comorbiditatea bolnavilor cronici. Din cauza 
evoluţiei foarte îndelungate, a caracterului pro-
gresiv şi extensiv al bolilor cronice, precum şi a 
favorizării apariţiei altor boli, bolnavii cronici au 
de obicei mai multe boli. De exemplu, bolnavul 
de HTA poate avea în acelaşi ti mp şi o cardiopati e 
ischemică, o insufi cienţă cardiacă, un glaucom şi 
un adenom de prostată. Sau bolnavul cu diabet 
poate avea în acelaşi ti mp şi o cardiopati e is-
chemică, o pielonefrită cronică, o lombosciati că 
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şi o hernie inghinală. Sau un bolnav cu astm 
bron şic poate avea o urti carie, o spondiloză cer-
vicală şi o cataractă. 

În general, un pacient trecut de 60 de ani are 
în acelaşi ti mp 4-5 boli. De aceea, medicul de 
familie trebuie să efectueze o consultaţie inte-
grală a bolnavului pentru a putea descoperi 
toate bolile de care suferă bolnavul. Pe de altă 
parte, medicul de familie trebuie să efectueze o 
sinteză diagnosti că şi terapeuti că a bolnavului, 
pentru a stabili o ierarhie a bolilor şi strategie 
terapeuti că în fucţie de toate bolile de care su-
feră bolnavul. Pentru că altf el se tratează o HTA 
la un diabeti c sau la un bolnav cu insufi cienţă 
renală cronică. De asemenea, altf el se tratează o 
BPOC la un bolnav cu insufi cienţă cardiacă şi aşa 
mai departe. 

Necesitatea abordării integrale a bolnavilor 
cronici. Din cauza evoluţiei extensive şi al de-
butului lent cu o simptomatologie nespecifi că, 
pacientul trebuie abordat integral, deoarece 
simptomele nespecifi ce ar putea apărea în 
multe boli, aparţinând de diferite specialităţi. 
De exemplu, o ameţeală ar putea fi  expresia 
unei HTA, a unei anemii, a unei tumori cerebrale 
sau a unei spondiloze cervicate. Dispneea ar 
putea fi  expresia unei insufi cienţe cardiace, a 
unui emfi zem pulmonar sau a unei bronhopati i 
cronice obstructi ve. Durerea lombosciati că ar 
putea fi  expresia unei hernii de disc, dar şi a unei 
neuropati i diabeti ce şi aşa mai departe. 

De aceea, pentru a putea descoperi cât mai 
precoce o boală cronică, medicul de familie 
trebuie să realizeze o abrodare integrală a bol-
navului. El ar trebui să facă un diagnosti c dife-
renţial al simptomelor nespecifi ce pe care le 
prezintă bolnavul.

Complicaţiile bolilor cronice. Atât din cauza 
evoluţiei progresive, care afectează tot mai pro-
fund organele respecti ve, cât şi a evoluţiei exten-
sive, care prinde în procesul patologic şi alte 
organe, bolile cronice pot duce cu ti mpul la apa-
riţia unor complicaţii foarte grave şi de multe ori 
chiar a unor urgenţe medico-chirurgicale. 

Chiar şi atunci când evoluează asimptomati c, 
cu o simptomatologie minoră sau cu o simpto-
matologie nespecifi că, bolile cronice pot duce la 
apariţia unor complicaţii. De fapt, bolile cronice 
pun probleme deosebite tocmai prin compli-
caţiile pe care le produc. Majoritatea consul ta-
ţiilor şi a internărilor în spital sunt determinate 
tocmai de complicaţiile bolilor cronice. 

De exemplu, bolnavul hipertensiv apelează la 
medic mai ales din cauza complicaţiilor pe care 
HTA le produce la un moment dat, după o 
evoluţie asimptomati că foarte îndelungată. Chiar 
şi atunci când evoluează asimptomati c, HTA 

poate afecta inima, rinichiul şi creierul, du când 
la apariţia unor complicaţii foarte grave, cum ar 
fi  insufi cienţa cardiacă stângă, boala co rona-
riană, anevrismul de aortă, arti miile car diace, 
tulburările de circulaţie cerebrală, nefro angio-
scleroza şi insufi cienţa renală cronică. 

Şi alte boli cronice, cum ar fi  bronho pneu-
mopati a cronică obstructi vă, se pot complica cu 
emfi zemul pulmonar, cu pneumonii, cu embolii 
pulmonare, cu insufi cienţă cardiacă, cu cord 
pulmonar cronic şi cu insufi cienţă respiratorie 
cro nică. 

Astmul bronşic se poate complica cu emfi -
zemul pulmonar, cu hipertensiunea pulmonară 
şi cu insufi cienţa cardiacă. Iar tratamentul cu 
hormoni corti coizi al astmului bronşic poate 
duce la apariţia unui sindrom Cushingoid şi a 
unei osteoporoze. 

Cancerul pulmonar se poate complica cu 
pleurezii, pneumonii, sindrom de venă cavă su-
perioară şi paralizia nervului frenic. Boala de 
refl ux gastro-esofagian se poate complica cu 
stricturi esofagiene, cu sindromul Barre   şi cu 
adenocarcinom esofagian. Hepati ta cu virus B 
poate duce la apariţia cirozei hepati ce şi a unui 
cancer hepati c. Ulcerul gastric se poate complica 
cu o stenoză gastrică. 

Boala Crohn se poate complica cu un sindrom 
de malabsorbţie. Colita ulceroasă creşte riscul 
de cancer de colon. Pancreati ta cronică se poate 
complica cu un diabet zaharat, sindrom de mal-
absorbţie, ulcer pepti c şi cancer de pancreas. 
Prin creşterea presiunii portale, ciroza hepati că 
poate duce la apariţia varicelor esofagiene. Prin 
tulburarea metabolismului proteic poate apărea 
o encefalopati e porto-cavă, un sindrom hepato-
renal, un sindrom hepato-pulmonar şi tromboze 
venoase. 

Glomerulopati ile, nefropati ile vasculare, pie-
lo nefritele cronice pot duce la insufcienţa renală 
cronică. Liti aza renală poate favoriza apariţia 
unei infecţii urinare şi a unei hidronefroze. Insu-
fi cienţa renală cronică se poate complica cu 
HTA, cu pericardită, cu anemie, din cauza scă-
derii sintezei de eritropoeti nă, cu o neuropati e 
peri ferică, cu encefalopati e uremică, cu tulburări 
în metabolismul mineral, cu osteodistrofi e re-
nală, cu intoleranţă la glucoză, cu tulburări de 
coa gulare, din cauza disfuncţiei plachetare, cu 
tul burări hidroelectroliti ce, cu insufi cienţă car-
diacă etc.

Obezitatea poate determina apariţia unor 
com plicaţii cardiovasculare, cum ar fi  HTA, car-
diopati a ischemică, insufi cienţa cardiacă, varice 
ale membrelor inferioare, ulcerele varicoase, 
trom bofl ebitele, unor complicaţii respiratorii, 
cum ar fi  tulburarea venti laţiei pulmonare, alte-
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rarea schimburilor gazoase, sindromul de apnee 
în somn, unor complicaţii metabolice, cum ar fi  
diabetul zaharat, dislipidemiile, hiperuricemia, 
unor complicaţii digesti ve, cum ar fi  liti aza bili-
ară, statoza hepati că, refl uxul gastro-eso fagian, 
unor complicaţii osteo-arti culare, cum ar fi  cox-
ar troza, gonartroza, spondiloza lombară, tendi-
nitele, talalgiile şi a unor complicaţii cutanate, 
cum ar fi  vergeturile, exemele şi intertrigo. 

Diabetul zaharat poate determina apariţia 
unor micoangiopati i diabeti ce, cum ar fi  nefro-
pati a diabeti că, reti nopati a diabeti că, neuropati a 
diabeti că şi a unor macroangiopati i diabeti ce, 
cum ar fi  miocardiopati a diabeti că, angiopati a 
cerebrală, arteriopati a membrelor inferioare, 
gangrena diabeti că, piciorul diabeti c, derma to-
pati a diabeti că. Diabetul zaharat se poate com-
plica cu diferite infecţii cutanate, urinare şi 
buco-dentare. 

Osteoporoza se poate complica cu fracturi 
de col femural şi cu fracturi vertebrale. Sindromul 
Cushing, de hipercorti cism, caracterizat de o obe-  
zitate ginoidă, cu pierderea masei musculare, 
hirsuti sm, vergeturi, osteoporoză şi HTA, se poate 
complica cu diabetul zaharat, cu necroză asepti că 
a capului femural, cu liti ază renală şi cu psihoze. 
Boala varicoasă poate duce la apariţia unor trom - 
bofl ebite, a unor dermati te, a unor ul ceraţii şi a 
unor fi stule trenante. 

Foarte multe boli cronice, cum ar fi  lupusul 
eritematos sistemic şi sclerodermia, se pot com-
plica cu miocardite şi pericardite. Poliartrita 
reu matoidă şi spondilita anchilozantă se pot 
com plica cu miocardite şi valvulite. Distrofi ile 
mus  cu lare se pot complica cu miocardite. Acro-
megalia se poate complica cu o cardiomegalie şi 
aşa mai departe. 

Bolile cronice pot determina apariţia unor 
urgenţe medico-chirurgicale. Pe lângă com pli-
caţiile care evoluează mai lent, bolile cronice 
pot determina apariţia unor urgenţe medico-
chirurgicale. De multe ori debutul unui boli cro-
nice se poate face tocmai printr-o urgenţă me-
dicală. 

Astf el, o HTA poate determina o encefalopati e 
hipertensivă, o hemoragie cerebrală, o ischemie 
cerebrală sau un infarct miocardic. Cardiopati a 
ischemică poate determina o angină pectorală 
sau un infract miocardic. 

Boala ulceroasă se poate complica cu he-
moragie digesti vă superioară, cu perforaţie di-
ges ti vă şi cu stenoză pilorică. Boala Crohn se 
poate complica cu un abces abdominal, cu oclu-
zie intesti nală şi cu fi stule. Colita ulceroasă se 
poate complica cu un megacolon toxic cu evo-
luţie severă. Diabetul zaharat poate determina 
o comă cetoacidozică, o comă hiperosmolară 

sau o comă hipoglicemică. Ciroza hepati că poate 
determina o ruptură a vericelor esofagiene sau 
o encefalopati e porto-cavă.

Un cancer de colon poate determina o oclu-
zie intesti nală. Liti aza renală poate determina o 
colică renală. Adenomul de prostată poate de-
ter mina o retenţie acută de urină. Un glaucom 
poate declaşa o criză de glaucom. Alcoolismul 
cronic poate determina o criză de delirum tre-
mens. O anxietate cronică poate determina un 
atac de panică şi aşa mai departe. 

Urgenţele se pot complica şi ele. Dată fi ind 
legătura indisolubilă dintre diferitele organe, 
care se infl uenţează reciproc, o urgenţă medicală 
se poate complica şi ea, la rândul ei, cu alte fe-
nomene patologice. 

De exemplu, un infarct miocardic se poate 
complica, la rândul lui, cu diferite tulburări de 
ritm, ventriculare sau supraventriculare, cu in  -
sufi cienţă ventriculară acută, cu ruptură de 
muşchi papilar, cu ruptură de miocard, cu şoc 
cardiogen, cu anevrism ventricular stâng şi cu 
pericardită. Fibrilaţia ventriculară se poate com-
plica cu un AVC şi aşa mai departe.

Nicio boală nu interesează o singură spe-
cialitate. Dată fi ind această întrepătrundere a 
diferitelor aparate şi organe în evoluţia proce-
sului patologic, nici o boală nu aparţine unei 
singure specialităţi. HTA nu interesează numai 
pe car diolog, ci şi pe neurolog, pe oft almolog şi 
pe ne frolog. Cardiopati a care se dezvoltă pe 
fondul unei aterscleroze este rezultatul unor 
tulburări ale metabolismului lipidic, a unor tul-
burări en docrine şi a unor tulburări privind pro-
cesul infl a mator. De aceea, cardiopati a is che-
mică nu inte resează nici ea numai pe car diolog, 
ci şi pe nu triţionist şi pe endocrinolog. Diabetul 
zaharat nu interesează numai pe dia betolog, ci, 
prin complicaţiile sale extrem de nu meroase, şi 
pe cardiolog, pe neurolog, pe oft al molog, pe ne-
frolog şi chiar pe chirurg. Osteo poroza nu inte-
resează numai pe endocrinolog, ci şi pe reuma-
tolog, pe ortoped, pe neurochirurg şi pe kineto-   
   terapeut. Hepati ta cronică nu interesează numai 
pe hepatolog, ci şi pe infecţionist. 

Această interdependenţă pluridisciplinară sub- 
 liniază necesitatea consulturilor interdis ci pli   nare, 
dar mai ales importanţa unei abordări sis  te mice 
a pacientului de către medicul practi  cian. 

Apariţia unor invalidităţi. Complicaţiile, dar 
mai ales urgenţele medico-chirurgicale deter mi-
nate de bolile cronice pot duce la creşterea mor-
talităţii şi la apariţia unor invalidităţi. De exem-
plu, ateroscleroza coronariană poate duce, prin 
ocluzia lumenului arterial, la apariţia unui infarct 
miocardic, care poate duce la rândul lui la tul-
burări de ritm şi la insufi cienţă cardiacă.
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Tulburările microvasculare din diabetul za ha-
rat pot duce la instalarea insufi cienţei renale cro-  
 nice, iar, prin reti nopati a diabeti că, la pier derea 
vederii. Iar tulburările macrovasculare din diabe-
tul zaharat pot duce la apariţia unor necroze ti -
sulare, care să impună amputarea membrului 
in  ferior.

HTA poate duce, prin favorizarea unui acci-
dent cerebral, la instalarea unei hemiplegii sau 
chiar la decesul pacientului. Poliartrita reuma-
toidă poate duce la apariţia unor anchiloze ire-
versibile şi aşa mai departe.

Posibilităţile de prevenire a complicaţiilor 
bo lilor cronice. Deşi depistarea şi tratamentul 
bolilor cronice este o acti vitate foarte difi cilă, 
to tuşi medicul practi cian dispune de anumite 
posibilităţi care ar putea duce la reducerea mor-
bi dităţii, a complicaţiilor, a invalidităţilor şi a mor-
  talităţii precoce produse de aceste boli. 

Prin prisma faptului că bolile cronice nu sunt 
produse de nişte factori monocauzali, ci de o 
mulţime de factori de risc, care sunt foarte răs-
pândiţi şi uneori foarte greu de infl uenţat, pen-
tru a realiza o prevenţie primară, medicul prac-
ti cian ar trebui să depisteze şi să combată mai 
întâi factorii de risc implicaţi în procesul pato-
logic. Apoi să asigure depistarea precoce a bolii, 
care totuşi a apărut, şi prevenirea complicaţiilor 
foarte grave şi invalidante ale HTA.

În acest sens trebuie reţinut faptul că, prin 
intermediul unor măsuri simple şi ieft ine, cum 
ar fi  modifi carea sti lului de viaţă şi eliminarea 
unor factori de risc, se pot obţine rezultate foarte 
importante în prevenirea şi combaterea bolilor 
cronice.

Prevenirea complicaţiilor HTA. Deoarece este 
una dintre cele mai frecvente boli cronice care 
poate afecta inima, rinichii şi creierul, deter mi-
nând complicaţii foarte grave şi invalidante, me-
dicul practi cian şi societatea în general ar trebui 
să acorde o importanţă mult mai mare prevenirii 
HTA şi a complicaţiilor sale.

Prevenirea HTA şi a complicaţiilor sale tre-
buie să înceapă cu depistarea şi combaterea fac-
torilor de risc, cum ar fi  antecedentele fa mi liale 
de HTA, vârsta, sexul, fumatul, consumul de al-
cool, alimentaţia necorespunzătoare, hi per ca-
lorică şi hiperlipidică, consumul scăzut de fruc te 
şi legume, consumul crescut de sare, obe zitatea, 
sedentarismul şi stresul psiho-social, agi taţia, 
zgomotul şi altele.

Din păcate, unii din aceşti  factori de risc, cum 
ar fi  antecedentele familiale, vârsta şi sexul nu 
pot fi  infl uenţaţi. Dar prezenţa lor ne poate de-
termina să intensifi căm acti vitatea de de pis tare 
şi eliminare a celorlalţi factori de risc, de oarece, 
prin cumularea lor, factorii de risc pot creşte 

foarte mult posibilitatea de apariţie a compli ca-
ţiilor. 

Se şti e, spre exemplu, că majoritatea com pli-
caţiilor apar din cauza faptului că pacienţii au o 
complianţă scăzută la tratament, că nu sunt 
com  bătuţi factorii de risc, că bolnavii nu sunt 
trataţi corect, că apare o disfuncţie endotelială, 
că apare o dislipidemie sau un diabet zaharat ori 
alte boli concomitente, care contribuie la evo-
luţia şi la agravarea HTA. 

De aceea, prima acţiune în vederea reducerii 
complicaţiilor HTA este aceea de a depista şi a 
combate factorii de risc şi de a modifi ca în sens 
poziti v sti lul de viaţă al bolnavului. 

Deoarece unul dintre factorii de risc foarte 
frecvenţi în HTA este alimentaţia necorespun ză-
toare şi obezitatea, se va acorda o importanţă 
deosebită alimentaţiei şi scăderii greutăţii cor-
porale. 

În acest sens, se va reduce consumul de sare 
sub 4 g/zi. Se va reduce raţia calorică în vederea 
reducerii greutăţii corporale, deoarece, după 
cum se şti e, scăderea greutăţii corporale poate 
duce la scăderea tensiunii arteriale. Desigur că 
ţinta medicului practi cian ar fi  aceea de a reduce 
IMC sub 25 kg/m2 şi circumferinţa abdominală 
sub 94 cm la bărbat şi sub 80 cm la femei, ceea 
ce este de obicei foarte greu de obţinut. Dar nu 
trebuie uitat faptul că o scădere cu 1% a greutăţii 
corporale poate duce la scăderea cu 1 mmHg a 
tensiunii arteriale. 

Pe de altă parte, se va creşte consumul de 
fructe şi legume, care prin aportul scăzut de ca-
lorii poate duce la scăderea masei corporale, iar 
prin aportul de kaliu poate contribui la reducerea 
cu 4-8 mmHG a tensiunii arteriale la hipertensivi 
şi cu 2 mmHg la indivizii normali. 

De asemenea, una dintre măsurile foarte 
importante pentru combaterea complicaţiilor 
bolilor cronice este reprezentată de combaterea 
sedentarismului, recomandându-se un exerciţiu 
fi zic moderat de cel puţin 30 de minute pe zi. 

Efectele benefi ce ale exerciţiului fi zic se da-
torează scăderii greutăţii corporale, prin creş te-
rea consumului energeti c şi mai ales a con sumu-
lui de lipide, prin scăderea nivelului de ca te-
colamine, prin creşterea substanţelor vaso  dila-
 tatoare, creşterea oxidului de azot şi a en dor -
fi nelor, prin creşterea performanţelor car diace, 
scăderea agregabilităţii plachetare şi creş  terea 
toleranţei la stres. 

Acest lucru se poate realiza prin plimbări 
scurte în ti mpul liber, prin mersul pe jos la ser-
viciu, prin practi carea grădinăritului, a unor ac-
ti vităţi din gospodărie, prin practi carea unor 
sporturi, cum ar fi  alergările uşoare, tenisul şi 
excursiile săptămânale. De asemenea, elimina-
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rea fumatului contribuie în mod evident la redu-
cerea complicaţiilor HTA, deoarece fumatul 
creşte de 3 ori riscul de infarct şi de AVC. 

Deoarece stresul psihosocial are şi el un rol 
deosebit în apariţia şi în evoluţia HTA, care de 
multe ori nu poate fi  evitat, este extrem de uti lă 
gesti onarea corectă a stresului. După cum se 
şti e, stresul duce la o sti mulare a sistemului sim-
pati c, la creşterea hormonilor catabolici, de 
ACTH, de corti zol, de catecolamine şi de aldos-
teron, care duc la o creştere HTA şi a frecvenţei 
cardiace. De aceea, mai buna gesti onare a stre-
sului poate contribui la prevenirea complicaţiilor 
produse de HTA. În acest sens, se recomandă 
evi tarea surselor de stres, evaluarea mai corectă 
a realităţii, reducerea nivelului de aspiraţie, eva-
luarea mai realistă a realităţii, reevaluarea sco-
purilor, prioriti zarea sănătăţii, stabilirea unor al-
ter nati ve şi aşa mai departe. 

Deoarece stresul nu poate fi  complet evitat, 
este absolut necesară mai buna gesti onare a 
stresului, pentru care se poate apela la diferite 
forme de psihoterapie, psihoterapia de susţi ne-
re, psihoterapia cogniti vă, psihoterapia compor-
tamentală, tehnicile de relaxare, meloterapia şi 
meditaţia. 

Deoarece tratamentul HTA depinde atât de 
valorile tensiunii arteriale, cât şi de prezenţa 
factorilor de risc şi a unor boli asociate, medicul 
practi cian trebuie să evalueze corect fi ecare bol-
nav în vederea alegerii unei strategii cât mai 
corecte, adaptate fi ecărui bolnav. 

După cum se şti e, HTA este clasifi cată în 
funcţie de valorile tensiunii arteriale, în prehi-
pertensiune, în HTA uşoară 140-159/85-89 
mmHg, medie 160-179/100-109 mmHg şi HTA 
severă >180/>110 mmHg. 

Dar dacă un pacient care are o tensiune 
uşoară prezintă mai mulţi factori de risc sau alte 
boli asociate, cum ar fi  diabetul sau cardiopati a 
ischemică, atunci el prezintă un risc cardio vas-
cular crescut şi va trebui tratat altf el decât un 
pa cient care are aceleaşi valori tensionale, dar 
nu are şi alţi factori de risc sau alte boli aso-
ciate.

De aceea, pentru a reduce complicaţiile HTA 
trebuie să se ţină seama nu numai de valorile 
tensiunii arteriale, ci şi de prezenţa factorilor de 
risc şi a bolilor asociate. 

În orice caz, un tratament corect al HTA poate 
duce la reducerea complicaţiilor şi a deceselor. 
Iar pentru a aplica un tratament corect în funcţie 
de parti cularităţile bolnavului, pe lângă amelio-
rarea sti lului de viaţă, adică pe lângă măsurile 
non-farmacologice, medicul trebuie să recurgă 
la medicamentele anti hipertensive. În acest sens, 
medicul practi cian dispune astăzi de foarte 

multe medicamente anti hipertensive, de inhi-
bitori ai enzimei de conversie, de blocanţi ai re-
ceptorilor de angiotensină, de blocanţi de calciu, 
de blocanţi ai receptorilor beta-adrenergici, de 
diureti ce şi aşa mai departe. 

Iar studiile arată că uti lizarea corectă a acestor 
medicamente poate duce la reducerea semni-
fi cati vă a complicaţiilor HTA. În acest sens, au 
apărut o serie de ghiduri. Unele ghiduri re co-
mandă începerea tratamentului cu un inhi bitor 
de enzimă de conversie, sau cu un blocant al re-
ceptorilor de angiotensină, sau cu un blocant de 
calciu, sau cu un diureti c ti azidic. Dacă nu se 
obţin rezultatele aşteptate se recomandă adău-
garea unui al doilea medicament, adică la inhi-
bitorul de enzimă de conversie, sau la inhibitorul 
receptorilor de angiotensină, se poate adăuga 
un blocant de calciu sau un diureti c ti azidic. Iar 
dacă nici în acest caz nu se obţin rezultatele 
aştep tate, atunci se poate administra o com bi-
naţie de trei medicamente. 

În orice caz, tratamentul corect poate duce 
la scăderea semnifi cati vă a complicaţiilor HTA. 
Astf el, studiul LIFE a arătat că tratamentul cu 
lorsartan al HTA poate duce la reducerea eveni-
mentelor cardiace majore de la 27,9 la 1.000 de 
locuitori/an la 23,8 la 1.000 de locuitori/an. Iar 
studiul SCOPE a arătat că tratamentul cu can-
desartan a determinat scăderea evenimentelor 
cardiace majore cu 10,9% şi AVC cu 24%, deoa-
rece blocanţii receptorilor AT1 au un efect pro-
tecti v asupra cordului, asupra rinichilor şi asupra 
creierului. 

Metodologia prevenirii complicaţiilor bolilor 
cronice. Deoarece majoritatea bolilor cronice 
sunt determinate, ca şi HTA, de nişte factori de 
risc, deoarece majoritatea bolilor cronice au o 
evoluţie asimptomati că foarte îndelungată şi 
pot produce, în cele din urmă, nişte complicaţii 
foarte grave, metodologia prevenirii şi com ba-
terii complicaţiilor este foarte asemănătoare în 
toate bolile cronice. 

În toate bolile cronice, depistarea şi comba-
terea factorilor de risc reprezintă problema cea 
mai importantă. Deoarece primul lucru care 
poate fi  constatat în istoria naturală a bolilor 
cronice este reprezentat de prezenţa unor fac-
tori de risc, medicul practi cian ar trebui să aibă 
o listă a principalilor factori de risc care intervin 
azi în majoritatea bolilor cronice. De exemplu, 
fumatul poate fi  întâlnit atât în ateroscleroză, în 
cardiopati a ischemică, în endarterita obliterantă, 
cât şi în cancer. Sedentarismul poate fi  întâlnit 
atât în obezitate, cât şi în HTA, în cardiopati a is-
chemică şi chiar în boala Alzheimer. Stresul psi-
hic poate fi  întâlnit atât în HTA, în ulcerul gas tric, 
cât şi în aritmiile cardiace.
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În acest sens, unii cerectători au întocmit o 
clasifi care a principalilor factori de risc în funcţie 
de mortalitatea pe care ei o produc. Pe primele 
locuri se situează fumatul, care determină un 
număr de 6 milioane de decese, apoi dieta să-
racă în fructe, care determină un număr de 5 mi-
lioane de decese, consumul de alcool – 5 mi-
lioane de decese, poluarea locuinţei – 3,5 
mi  lioa  ne, intoleranţa la glucoză – 3,5 milioane, 
creşterea masei corporale – 3 milioane, poluarea 
mediului – 3 milioane, sedentarismul – 3 mi-
lioane, consumul crescut de sare – 2,5 milioane, 
creşterea colesterolului – 2 milioane, dieta să-
racă în vegetale – 2 milioane, dieta săracă în 
acizi graşi esenţiali – 1,5 milioane, obezitatea la 
copil – 1 milion, dieta bogată în alimente pro-
cesate – 1 milion, alimentaţia la sân subopti mală 
– 0,5 milioane. 

Problema este foarte complicată, deoarece 
din această clasifi care lipsesc unii factori, cum ar 
fi  stresul psihic, iar pe primul loc al factorilor de 
risc se afl ă HTA, cu aproape 10 milioane de de-
cese. Dar HTA este produsă ea însăşi de nişte 
factori de risc. Astf el, factorii de risc se intrică 
foarte mult. Unii dintre ei produc anumite boli, 
apoi bolile respecti ve reprezintă factori de risc 
pentru alte boli şi aşa mai departe. Dar în general 
există un număr de factori de risc fundamentali, 
care sunt întâlniţi foarte frecvent în sti lul de 
viaţă necorespunzător al omului contemporan, 
factori de risc care intervin în majoritatea bolilor 
cronice, care sunt reprezentaţi de alimentaţia 
in corectă, hipercalorică, hiperlipidică, săracă în 
fructe şi legume, de chimizarea alimentelor 
printr-o mulţime de aditi vi alimentari, de pre pa-
rarea necorespunzătoare a alimentelor, de fu-
mat, de consumul de alcool, de consumul cres-
cut de sare, de sedentarism, de poluarea me-
  diului înconjurător, de stresul psihosocial, de 
viaţa agitată şi de factorii spirituali, care sunt de 
obicei ignoraţi. 

De exemplu, deşi cancerul are o patogenie 
imunogeneti că, el este determinat de obicei de 
nişte factori de risc externi, printre care pe pri-
mul loc se afl ă alimentaţia necorespunzătoare. 
Numai 10% din cazurile de cancer sunt moşte-
nite geneti c, restul de 90% din cazuri sunt deter-
minate de factori de risc externi, dintre care pe 
primul loc se afl ă alimentaţia, fumatul şi radiaţiile 
solare şi aşa mai departe. În 35% din cazurile de 
cancer este incriminată dieta, care poate conţine 
multe alimente cancerigene, cum ar fi  produsele 
din carne, care acidifi că mediul intern şi care 
sunt acuzate în cancerul de colon, alimentele 
prăjite care conţin nitrozamine. În 30% din cazuri 
este implicat fumatul. În 10% sunt implicate 
radiaţiile solare. În 7% din cazuri sunt implicate 

virusurile cancerigene, cum ar fi  virusul Burki   
şi virusul Papiloma, care poate produce cancer 
de col uterin. În 4% din cazuri sunt implicaţi fac-
torii cancerigeni de la locul de muncă. În 3% 
este implicat alcoolul, iar în 10% alţi factori. 

De aceea, chiar dacă bolnavul nu prezintă 
nici un simptom, aceşti  factori de risc reprezintă 
un pericol real, deoarece în natură totul se plă-
teşte. Aceşti  factori de risc trebuie eliminaţi din 
sti lul de viaţă al omului contemporan, deoarece, 
în cazul în care pacientul nu cooperează, în func-
ţie de predispoziţia lui geneti că şi de confi guraţia 
factorilor de risc, mai devreme sau mai târziu 
vor apărea anumite boli cronice.

După depistarea şi combaterea factorilor de 
risc, medicul practi cian va trebui să depisteze 
pre zenţa unor boli cronice asimptomati ce sau 
cu o simptomatologie minoră. În acest sens, un 
rol deosebit îl are anamneza pacientului, vârsta 
lui, prezenţa unor simptome subiecti ve mai vagi 
sau a unor semne obiecti ve minore, cum ar fi  
scă derea apeti tului, persistenţa unei oboseli 
cro nice sau a unor stări de indispoziţie, care ar 
putea sugera prezenţa unei hepati te cronice, a 
unei insufi cienţe cardiace sau a unei insufi cienţe 
renale. 

În prezenţa unor suspiciuni sau la o anumită 
vârstă a pacientului, medicul practi cian va putea 
recurge la efectuarea unor investi gaţii, cum ar fi  
electrocardiograma, spirometria şi ecocardio-
gra fi a şi la căutarea unor markeri biologi, cum ar 
fi  markerii geneti ci, pentru a depista prezenţa 
unor boli cronice asimptomati ce. 

Prelungirea duratei medii de viaţă să nă-
toasă. Dacă omul de Cro-Magnon trăia în medie 
20 de ani, durata medie de viaţă a crescut trep-
tat. Astf el, omul din perioada Renaşterii trăia în 
medie 35 de ani. Străbunicii noştri, de prin 1850, 
trăiau în medie 49 de ani. Omul de astăzi trăieşte 
în medie 75-80 de ani. Iar prin 2200 se prevede 
că omul va trăi peste 100 de ani. Dar creşterea 
spectaculară a duratei medii de viaţă este în-
tovărăşită din păcate de foarte multe boli. Am 
văzut că pacientul trecut de 65 de ani are în 
medie 4,5 boli cronice, precum şi foarte multe 
invalidităţi, care îi afectează profund calitatea 
vieţii. De aceea, scopul medicinei contemporane 
ar fi  acela de a menţine sănătatea omului o pe-
rioadă cât mai lungă de ti mp. Deocamdată, deşi 
durata medie de viaţă a crescut până la 80 de 
ani, speranţa de viaţă sănătoasă este în Suedia 
de 67,5 ani la bărbaţi şi de 66,6 ani la femei. În 
Marea Britanie speranţa de viaţă sănătoasă este 
de 64,8 ani la bărbaţi şi de 66,2 ani la femei. În 
Italia este de 62,8 ani la bărbaţi şi de 62,0 ani la 
femei. În Franţa este de 63,1 ani la bărbaţi şi de 
64,2 ani la femei. În Spania este de 63,2 ani la 
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bărbaţi şi de 62,9 ani la femei. Iar în Germania 
este de 58,8 ani la bărbaţi şi de 58,4 ani la fe-
mei. 

Pentru a putea prelungi speranţa de viaţă 
sănătoasă, medicina va trebui să se îndrepte nu 
numai spre depistarea şi combaterea factorilor 
de risc, pentru prevenirea şi combaterea bolilor 
cronice, ci va trebui să se îndrepte şi spre com-
baterea, sau cel puţin spre înceti nirea, procesului 
de îmbătrânire.

Reducerea mortalităţii premature. Dacă apa-  
 riţia bolilor cronice poate duce la scăderea cali-
tăţii vieţii, apariţia complicaţiilor poate duce nu 
numai la apariţia unor invalidităţi, ci şi la de ce-
sul, care ar putea fi  prevenit, al unor bol navi. 

Foarte mulţi bolnavi mor, din cauza com pli-
caţiilor bolilor cronice, sub vârsta de 50-60 de 
ani. Se apreciază că în lume mor în fi ecare an 
peste 26 de milioane de indivizi trecuţi de 60 de 
ani, din cauza unor boli cronice, iar 9 milioane 
de indivizi sub vârsta de 60 de ani mor în fi ecare 
an din cauza bolilor cronice sau a complicaţiilor 
lor. În total 60% din decese sunt determinate de 
bolile cronice şi mai ales de complicaţiile lor, 
care ar putea fi  tratate sau prevenite. 

După cum arată unii autori, cardiopati a is-
chemică determină pierderea a 15,9% din durata 
medie de viaţă, cancerul pulmonar determină 
pierderea a 6,6% din durata medie de viaţă, ac-
cidentul vascular determină pierderea a 4,3% 
din durata medie de viaţă, iar BPOC determină 
pierderea a 4,2% din anii durata medie de viaţă 
a bolnavului. 

Cu măsuri simple şi ieft ine se pot obţine re-
zultate foarte bune. După ce studiile de epi-
demiologie clinică de la Framingam au evidenţiat 
rolul pe care îl au factorii de risc în apariţia şi în 
evoluţia bolilor cronice, ţările occidentale au 
început o acti vitate susţinută de combatere a 
acestor factori, cum ar fi  fumatul, consumul exa-
gerat de alcool, sedentarismul şi stresul psi hic, 
pe care noi îi promovăm prin sti lul nostru de 
viaţă necorespunzător. Această acti vitate de 
con şti enti zare şi de combatere a factorilor de 
risc foarte răspândiţi în rândul populaţiei ge ne-
rale a dus la reducerea morbidităţii şi a mor ta-
lităţii determinate de bolile cronice dege ne-
rati ve. Starea de sănătate din societatea oc  ci-  
den tală s-a îmbunătăţit nu numai datorită îm-
bunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a posibilităţilor 
de tratament, ci şi datorită depistării şi com ba-
terii factorilor de risc. Aceasta l-a determinat 
Califano, care a fost ministrul sănătăţii pe vre-
mea preşedintelui Nixon, să afi rme că prin mă-
suri simple şi ieft ine se pot obţine rezultate 
foarte buni. 

Din păcate, societatea occidentală a evoluat, 
s-a mecanizat şi s-a automati zat, aproape ex-

cesiv, ceea ce a dus la scăderea exerciţiului fi zic 
şi la creşterea sedentarismului. Datorită meca-
nizării, automati zării şi informati zării, omul con-
temporan depune astăzi un efort de 100 de ori 
mai mic decât bunicii noştri. Pe de altă parte 
creş terea producti vităţii a dus la creşterea exa-
gerată a consumului, inclusiv a celui alimentar. 
Alimentele sunt din ce în ce mai chimizate. 

Omul contemporan a trecut într-un ti mp 
foarte scurt de la societatea modernă la socie-
tatea postmodernă, care nu mai respectă nicio 
regulă, care este nu este numai o societate a bu-
năstării, ci şi o societate a desfătării, în care pre-
domină plăcerea. De accea noi asistăm astăzi nu 
numai la o revoluţie alimentară, ci şi la o revo-
luţie sexuală, la o explozie informaţională, care 
afectează starea de sănătate a omului con tem-
poran, care din punct de vedere biologic nu s-a 
modifi cat foarte mult în ulti mii 10.000 de ani. 
Omul de azi ar fi  un fel de om de Cro-Magnon cu 
maşină şi cu cravată, care mănâncă la grăbit la 
un fast food, o mâncare ultrachimizată şi bea un 
suc obţinut în laborator, care nu mai are absolut 
nimic natural, toate aromele de fructe fi ind sin-
teti zate. Uneori nici gustul dulce nu mai este dat 
de zahăr, care oricum nu ar fi  bun, ci este dat de 
îndulcitori sinteti ci, care sunt şi mai răi. 

Toate acestea au dus la creşterea din nou a 
unor boli cronice. De exemplu, obezitatea a 
cres cut verti ginos atât la adulţi, cât şi la copii. Iar 
obezitatea duce şi ea la rândul ei la creşterea 
bolilor metabolice şi a bolilor cardiovasculare.

De aceea, pentru a îmbunătăţi starea de să-
nătate a populaţiei este necesară o altă campanie 
de combatere a factorilor de risc. Deoarece 
omul postmodern se lasă foarte greu convins, 
au devenit necesare legi speciale pentru a re-
duce impactul factorilor de risc asupra popu la-
ţiei, cum au fost legile de combatere a fumatului, 
creş terea accizelor la tutun şi alcool, care nu au 
realizat însă mare lucru, deoarece românii con-
sumă chiar şi în vreme de criză mai mulţi bani pe 
băuturile alcoolice decât pe sănătate.

Difi cultăţile prevenirii complicaţiilor bolilor 
cronice. Deşi prevenirea bolilor cronice este ab-
solut necesară pentru a creşte starea de sănătate 
a populaţiei şi pentru a ieft ini cheltuielile sani-
tare, ea nu este uşor de realizat. Mai întâi din 
ca uza faptului că sănătatea depinde de foarte 
mulţi factori biologici, geneti ci, educaţionali, 
cul turali, tradiţionali, alimentari, medicali, so-
ciali, de mediu şi aşa mai departe, care sunt 
foarte greu de infl uenţat. În al doilea rând, prin 
prisma faptului că sănătatea depinde în mare 
măsură de sti lul de viaţă al oamenilor, care este 
şi el foarte greu de infl uenţat, deoarece com-
por  tamentul omului este îndreptat spre maxi-
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mizarea plăcerii, chiar şi atunci cînd acest lucru 
este dăunător. Omul nu îşi alege alimentele 
după valoarea lor nutriti vă, ci după proprietăţile 
lor organolepti ce, conform plăcerii simţurilor. 
Con  sumul de droguri şi sexualitatea sunt con-
duse de acelaşi principiu al plăcerii, mult discutat 
de Sigmund Freud şi care poate duce la multe 
îmbolnăviri. În al treilea rând, din cauza faptului 
că societatea nu face nici ea mare lucru pentru 
a-l feri pe individ de factorii de risc. Nu face mare 
lucru pentru evitarea poluării, nici pentru a 

combate excesul de chimizarea foarte peri cu-
loasă a alimentelor puse în circulaţie. În al pa-
trulea rând, din cauza faptului că se alocă foarte 
puţini bani sănătăţii şi nu se face aproape nimic 
pentru a intesifi ca prevenţia primară şi prevenţia 
secundară a bolilor cronice.

Dar chiar dacă este foarte difi cilă, prevenţia 
bolilor cronice şi a complicaţiilor lor este absolut 
necesară pentru a îmbunătăţi starea de sănătate 
a populaţiei şi a reduce cheltuielile tot mai greu 
de suportat de societatea contemporană. 
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