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HOME CONTROL OF HIGH BLOOD PRESSURE (Abstract): Control of blood pressure is
far from satisfactory, reaching ~ 13% in Romania according the SEPHAR study. Aim:
Assessment of blood pressure control in elderly by blood pressure monitoring at home.
Material and method: 64 hypertensive patients (36 women and 28 men) with mean age of
76.3 years which blood pressure has been normalized by admitting in hospital were followed
for a period of three months, by self-measuring blood pressure at home (twice a week).
Results: In the first week after hospital discharge the mean systolic pressure was 158± 17.06
and after adjustment of treatment was 136.76± 11.36 mmHg. To the end of the study blood
pressure was controlled at a rate of 81.25 %. Conclusions: To increase the percentage of
therapeutic control of blood pressure at home, small changes in drug dosage are needed. Key
words: BLOOD PRESSURE CONTROL, ADJUSTING TREATMENT, HOME
CONTROLED BLOOD PRESSURE

Controlul valorilor tensionale este departe de a fi satisfãcãtor, atingând în
România ~ 13% dupã rezultatele studiului
SEPHAR dar ºi în þãrile cele mai dezvoltate
doar un procent de maximum 27% dintre
pacienþii hipertensivi trataþi sunt controlaþi
terapeutic. In practica medicalã, tratamentul
hipertensiunii arteriale (HTA) este orientat
frecvent doar de valorile presiunii arteriale
pe care pacientul le prezintã în timpul spitalizãrii. Din punct de vedere fiziopatologic, existã o serie de mecanisme diverse,
adesea intricate, implicate în realizarea
unor valori presionale crescute la domiciliu, care determinã creºterea debitului cardiac sau a rezistenþei vasculare periferice.
Consecinþele sunt rezistenþa la tratament,
apariþia reacþiilor adverse de tip fatigabi644

litate, cefalee, tulburãri digestive, inapetenþa etc., manifestãri ce duc la scãderea
complianþei pacientului la tratamentul recomandat.
OBIECTIVE
Aprecierea controlului tensiunii arteriale
(TA) la vârstnicii hipertensivi prin monitorizarea clinicã a valorilor tensiunii arteriale la domiciliu.
MATERIAL ªI METODÃ
Lotul de studiu a fost format din 64
pacienþi hipertensivi vârstnici 36 femei
(56,25%) ºi 28 bãrbaþi (43,75 %) cu vârsta
medie de 78,3 ani la care au fost normalizate valorile tensiunii arteriale prin internare în spital. Toþi pacienþii erau sub trata-
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ment antihipertensiv ºi cu valori ale tensiunii
arteriale controlate (TA<140/90 mmHg) la
externare. Fiecare pacient a fost urmãrit pe
o perioadã de trei luni, prin mãsurarea
tensiunii arteriale de douã ori/ sãptãmânã
dimineaþa ºi seara ºi de fiecare data când au
apãrut diferite simptomatologii (epigastralgii,
cefalee, dureri reumatice, etc.). Determinarea TA s-a fãcut dupã 5 minute de repaus în
decubit dorsal sau poziþie ºezândã, cu braþul
la nivelul inimii, precum ºi în ortostatism
imediat ºi la 2 minute dupã schimbarea
poziþiei. Pacienþilor li s-a recomandat sã nu
consume cafea în ora precedentã examinãrii, sã nu fumeze cu minimum 15 minute
înaintea mãsurãtorii, sã nu consume stimulente adrenergice exogene. Iniþial s-a determinat TA la ambele braþe, dacã TA era diferitã
la cele douã braþe s-a folosit braþul cu TA
cea mai mare. Þinta pentru fiecare pacient a
fost menþinerea valorilor tensiunii arteriale
<140/90 mmHg, prin modularea terapiei
curente, sau prin adãugarea de noi agenþi
antihipertensivi. Datele au fost procesate
folosind programul Microsoft Excel.
REZULTATE
Vârsta medie a pacienþilor a fost de 78,3
ani, din care 36 femei (56,25%) ºi 28 bãrbaþi (43,75%), diagnosticaþi hipertensivi cu
o vechime medie de 15,7±13,5 ani, variind
de la 1 an la peste 40 ani (fig. 1), având
factori de risc asociaþi pentru sexul femi-

nin: colesterol 37.2%; obezitate 24,5%;
diabet zaharat 13,8%; antecedente heredo-colaterale 11,7%, iar la sexul masculin:
colesterol 14,9%; obezitate 7,4%; diabet
zaharat 3,7%; consum de alcool 78%;
fumat 8,5%.
Valorile tensionale ale pacienþilor incluºi
în studiu au fost sub 140/90 mmHg la externare, valori care au crescut în prima sãptãmânã de la externare. Valoarea medie a
tensiunii arteriale în prima sãptãmânã de la
externare a fost TAs (tensiune arterialã sistolicã) medie = 158,55±17,06 mmHg iar
TAd (tensiune arterialã diastolicã) medie =
81,57±03 mmHg, valori care au scãzut în a
doua sãptãmânã dar fãrã a ajunge la valoarea
þinta de TA<140/90 mmHg, media TAs =
153,20±17 mmHg, iar media TAd = 80,05
±10 mmHg (tab. I). S-a semnalat un singur
caz de puseu hipertensiv TA = 230/120
mmHg a doua zi de la externare ºi douã
cazuri în care pacienþii au întrerupt intermitent medicaþia antihipertensivã.
Din punct de vedere statistic se evidenþiazã diferenþe semnificative între valorile
medii ale TAs ºi TAd între cele 3 momente
ale mãsurãtorii, cele mai mari diferenþe înregistrându-se între momentele externãrii ºi
prima sãptãmânã, ºi între prima sãptãmâna
ºi la 3 luni.
La includerea în studiu 38 pacienþi reprezentând 59,37 % primeau monoterapie, 19
pacienþi (29,69) biterapie iar 7 (10,94 %)
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Fig. 1. Vechimea HTA
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TAs clinic
TAd clinic

Externare
129,32±08
74,76±16

TABELUL I
Valorile TA pe parcursul studiului
Prima sãptãmânã
A doua sãptãmâna
158,55±17,06
153,20±17
81,57 ± 0,3
80,05±10

Trei luni
136,76±11,36
75,26±23

TABELUL II
Numãr de pacienþi sub diferite scheme terapeutice

Iniþial
Tratament ajustat
38
29
19
23
7
8
4
TABELUL III
Scheme terapeutice dupã clasele de medicamente antihipertensive

1 agent antihipertensiv
2 agenþi antihipertensivi
3 agenþi antihipertensivi
4 agenþi antihipertensivi

Monoterapie
29 pacienþi(45,31%)
Biterapie
23 pacienþi ( 35,94%)
Tripla asociere
8 pacienþi (12,5%)
Cvadrupla asociere
4 pacienþi (6,25%)

IEC
BB
BCC
IEC+D
IEC+BB
BB+D
BB+BCC
IEC+D+ BB
IEC+BCC+D
BB+BCC+D

22 pacienþi (34,37%)
5 pacienþi (7,81%)
2 pacient (3,13%)
16 pacienþi (25%)
2 pacienþi(3,13%)
2 pacienþi (3,13%)
3 pacienþi (4,68%)
5 pacienþi (7,81%)
1 pacient (1,56%)
2 pacienþi (3,13%)

IEC+BB+BCC+D

4 pacient (6,25%)

triplã asociere de medicamente antihipertensive. Modularea tratamentului s-a fãcut
dupã a doua sãptãmânã de monitorizare
clinicã la domiciliu, dupã ce accentul s-a
pus pe tratamentul nefarmacologic prin renunþarea la fumat, reducerea greutãþii corporale, reducerea sãrii din alimentaþie sub 2,4 g
de Na, reducerea consumului de alcool,
dietã echilibratã, bogatã în produse vegetale (legume, fructe) ºi sãracã în grãsimi animale. Totodatã s-a pus accent pe necesitatea
administrãrii zilnice ºi pentru toatã viaþa a
tratamentului HTA ºi a beneficiilor pe care
pacientul le are prin scãderea riscului de a
dezvolta insuficienþã cardiacã, boli coronariene, tulburãri de ritm, accident vascular
cerebral, maladii renale ºi reducerii riscului de deces datoritã acestor maladii.
Alegerea drogului antihipertensiv s-a fãcut
dupã recomandãrile ghidului de diagnostic
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ºi management al HTA al Societãþii Europene de Hipertensiune si al Societãþii Europene de Cardiologie din anul 2007, iar
orarul administrãrii a fost ales dupã tipul
diurn, vesperal sau susþinut al HTA, iniþial
prin creºterea dozei de antihipertensiv aflat
în schema de tratament (pentru creºterea
complianþei la tratament), 43 de cazuri. La
cei la care valorile tensiunii arteriale au
rãmas peste 140/90 mmHg ºi erau cu monoterapie s-a adãugat un diuretic (9 cazuri
-20,93%), la 5 pacienþi (11,63%) s-a adãugat al treilea agent antihipertensiv, iar la 4
pacienþi s-a adãugat al patrulea agent antihipertensiv. La 3 pacienþi (9,3%) nu a fost
necesarã ajustarea tratamentului (tab. II).
Dupã ajustarea tratamentului ºi dupã
clasele de medicamente pacienþii au primit
urmãtoarele scheme terapeutice exemplificate în tabelul III.
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Complicaþia cea mai frecventã a fost starea de deshidratare uºoarã, prin scãderea
senzaþiei de sete urmatã de astenie, discrete
tulburãri urinare, tuse foarte rarã, confuzii
discrete sau fenomene de sedare. Pe perioada de apariþie a diferitelor simptomatologii (epigastralgii, cefalee, dureri reumatice) valorile tensiunii arteriale au avut o
uºoarã creºtere cuprinsã între 5 -15 mmHg,
motiv pentru care am decis numai tratarea
simptomatologiei apãrute. Asocierea inhibitori ai enzimei de conversie (IECA) +
diuretic (D) ºi IECA + blocante ale canalelor de calciu (BCC) nu au prezentat reacþii
adverse creând impresia cã tratamentul prescris
este cel mai adecvat, motivând pacienþii al
urma în dozele ºi orarul stabilit.
La finalul celor trei luni de monitorizare
clinicã la domiciliu ,valorile tensiunii arteriale au fost controlate la un procent de
81,25% din pacienþii incluºi în studiu, cu
valori ale TAs medie de 136,76± 11,36
mmHg, iar TAd medie = 75,26±17 mmHg.
La 4 pacienþi nu s-a ajuns la valoarea þintã a
TAs cu toate cã pacienþii aveau asociate
patru clase de medicamente antihipertensive ºi au fost trimiºi la alte specialitãþi
pentru investigaþii suplimentare, iar 8 pacienþi nu au tolerat valori tensionale sub
150-160 mmHg acuzând cefalee, vertij sau
astenie fizicã.
DISCUÞII
Dacã la începerea studiului eram convinºi cã vom reuºi controlul terapeutic al
HTA la domiciliu apropiat de 100 la 100
considerând cã ratã scãzutã de control al
HTA la domiciliu se datoreazã dozelor insuficiente de medicamente antihipertensive,
nerespectarea regimului desodat sau neadministrãrii medicaþiei recomandate, acest lucru
nu a fost realizat ceea ce înseamnã cã existã
ºi alþi factori care duc la creºterea valorilor
tensionale la domiciliu sau creºterea TA
reprezintã un mecanism compensator pentru asigurarea nevoilor energetice mãrite

ale organismului faþã de condiþiile de repaus
din spital.
Existenþa pacienþilor care nu tolereazã
valorile TA þintã ne sugereazã cã scãderea
Tas la aceste valori la unii hipertensivi vârstnici poate duce la hipoperfuzia diferitelor
organe mai periculoasã decât valori ale TA
de 150-160 mmHg.
În ceea ce priveºte clasele de medicamente ºi orarul de administrare IECA administraþi seara în prizã unicã au determinat o
scãdere tensionalã nocturnã mai pronunþatã
decât dupã administrarea matinalã ºi a modificat favorabil profilul tensional al pacienþilor; beta-blocantele (BB) au redus TAs ºi
a aplatizat ritmul circadian tensional ºi a
frecvenþei cardiace; BCC au redus TA pe
parcursul zilei ºi nopþii atât la administrarea matinalã cât ºi vesperalã; diureticele
au scãzut eficient valorile tensionale la pacienþii cu tensiune diurnã. Monoterapia a
fost tratamentul cel mai acceptat de pacienþi, asocierile de agenþi antihipertensivi
erau privite ca o agravare a HTA, aspect
peste care pacienþii au trecut dupã explicarea beneficiilor care le comportã asocierea
diferitelor clase de agenþi antihipertensivi.
Din punct de vedere al complianþei la tratament pentru creºterea procentului de control terapeutic al hipertensiunii arteriale în
populaþie îi revine medicului de familie (prin
consiliere psihologicã, reþete cu preþ scãzut),
pacientului ºi nu în ultimul rând, familiei
pacientului þinând cont cã hipertensivul vârstnic este un pacient cu nevoi speciale.
Rezultatele studiilor: ALLHAT, VALUE,
ASCOT, INVEST, COOPERATE, PROGRES
aduc informaþii dovedite asupra importanþei
tratamentului HTA, comparând eficacitatea
ºi beneficiul claselor de agenþi antihipertensivi prin reducerea TA per se precum ºi
beneficiul pe un organ þintã. In ceea ce
priveºte numãrul de agenþi antihipertensivi,
monoterapia poate fi tratamentul iniþial sau
pe termen lung dacã valorile TA sunt þinute
sub control ºi nu apar reacþii adverse, rezul647
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tate obþinute ºi în studiul nostru pe 29 pacienþi
(45,31%). Beneficiile terapiei combinate, în
studiul nostru pe 35 pacienþi (54,69 %), au
fost demonstrate de majoritatea studiilor
clinice mari (ASCOT, ALLHAT, INVEST)
pentru obþinerea ºi menþinerea valorilor þintã
ale TA, în special la pacienþii cu risc înalt,
argumente aduse de studiul VALUE.
Beneficiile tratamentului antihipertensiv
asupra protecþiei cardiovasculare sunt demonstrate ºi de concluziile rezultate din meta-analiza efectuatã pe cele 147 de studii clinice privind HTA publicate între anii 1966
ºi 2007.
CONCLUZII
Scãderea TA la domiciliu spre valorile
þintã nu este toleratã de toþi pacienþii vârst-

nici, posibil asocierii leziunilor aterosclerotice, impunându-se o urmãrire mai îndeaproape a acestor pacienþi
Orarul de administrare a medicaþiei antihipertensive trebuie sã corespundã cu tipul
de HTA (matinal, vesperal sau susþinut).
Iniþierea de mãsuri pentru ajustarea schemei terapeutice ºi creºterea complianþei la
tratament.
Urmãrirea în evoluþie, sesizarea complicaþiilor ce pot apãrea la pacientul hipertensiv
ºi adoptarea atitudinii corecte de trimitere a
pacientului la medicii de alte specialitãþi.
Existã pacienþi hipertensivi la care s-a
normalizat TA în spital, dar fãrã a mai atinge
valorile þintã la domiciliu în pofida ajustãrii
dozelor sau introducerii de noi agenþi antihipertensivi.
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CANCERUL PANCREATIC
Articolul sintetizeazã progresele fãcute în ultimii ani în înþelegerea mecanismelor moleculare,
dar ºi a diagnosticului, stadializãrii ºi tratamentului pacienþilor cu cancer pancreatic în stadiile
precoce. Cancerul pancreatic este rezultatul acumulãrii unor mutaþii genice successive. Acesta
îºi are originea la nivelul epiteliului ductal ºi evolueazã din leziuni premaligne. Progresia de la
o displazie epitelialã minimã spre o displazie epitelialã severã ºi în final la cancer invaziv ar fi
determinate de acumularea succesivã de mutaþii genice care includ: activarea oncogenei KRAS2,
inactivarea genei supresoare de tumori CDKN2A, inactivarea genelor supresoare de tumori
TP53 sau DPC4. Un studiu genetic recent pe 24 cazuri de cancere pancreatice a arãtat cã
celulele canceroase pancreatice sunt purtatoare în medie de 63 de anomalii genetice per cancer,
care pot fi grupate în 12 cãi de semnalizare moleculare; demonstrând astfel cât de eterogenã ºi
complexã este genetica acestui cancer. Cancerul pancreatic este caracterizat de prezenþa unei
strome dense, slab vascularizate. Celulele pancreatice stelate joacã un rol important în formarea
ºi turnover-ul acesteia. Activate de cãtre diverºi factori de creºtere, celulele stelate secretã
colagen ºi alte componente ale matricei extracelulare. Celulele stromale sintetizeazã diverse
proteine sau factori de creºtere care au fost asociate cu un prognostic sumbru ºi cu o rezistenþã
la tratament. Acestea ar putea însã fi þinte ale tratamentului în viitor. 1-5% din structura tumorii
sunt celule cu proprietããþi de celule stem, capabile de regenerare nelimitatã. Aceste celule sunt
rezistente la chimio si radioterapie ceea ce ar explica de ce acestea nu au beneficii în tratamentul
bolii. O înþelegere mai bunã a mecanismelor moleculare ale acestui cancer ar deschide noi
posibilitãþi de tratament de tipul unor molecule inhibitoare ale oncogenelor sau inhibitoare ale
unor cãi moleculare (RAS, Src sau MEK) anticorpi monoclonali contra unor proteine membranare de tipul mezotelinei, noi nanotehnologii sau agenþi adenovirali. Complexitatea ºi
eterogenitatea acestui cancer indicã necesitatea unor tratamente individualizate (HidalgoM.
Pancreatic cancer. N Engl J Med 2010, 362 (17): 1605-1617).
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