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REZUMAT
Hipertensiunea arterială (HTA) este un factor important de risc pentru morbi-mortalitatea cardiovasculară, cu 
incidenţă şi prevalenţă în creştere. Diagnosticul de hipertensiune arterială rezistentă poate fi stabilit atunci 
când valorile tensiunii arteriale sunt ≥ 140/90 mmHg, în ciuda modificării stilului de viaţă şi administrării a trei 
medicamente antihipertensive din clase diferite, dintre care unul este un diuretic. Una dintre comorbidităţile 
frecvente ale bolnavilor cu HTA rezistentă este apneea obstructivă de somn. Obezitatea, definită ca un indice 
de masă corporală ≥30 kg/m2, este un factor comun de risc care leagă sindromul de apnee de somn 
obstructivă (SASO) de HTA rezistentă. Diagnosticul de SASO la pacienţii cu hipertensiune rezistentă se 
realizează prin polisomnografie. Pentru confirmarea diagnosticului de HTA rezistentă este necesară mo-
nitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale, care permite excluderea cazurilor de falsă HTA rezistentă, a HTA 
de halat alb sau a HTA mascate. Tratamentul SASO cu CPAP (continuous positive airway pressure) oferă 
ameliorarea valorilor tensiunii arteriale şi un control mai bun al HTA rezistente, ceea ce permite reducerea 
ris cului cardiovascular.
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ABSTRACT
Arterial hypertension is an important risk factor for cardiovascular morbidity and mortality, with increasing 
incidence and prevalence. Diagnosis of resistant hypertension may be established when the values of blood 
pressure are ≥ 140/90 mmHg, despite lifestyle changes and treatment with three antihypertensive drugs from 
different therapeutic classes, one being a diuretic. One common comorbidity in patients with resistant hyper-
tension is obstructive sleep apnea. Obesity, defined as a body mass index ≥ 30 kg/m2, is a common risk 
factor linking the obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) with resistant hypertension. The diagnosis of 
OSAS in patients with resistant hypertension is made by polysomnography. For the confirmation of diagnosis 
of resistant hypertension it is necessary the ambulatory blood pressure monitoring, which allows the exclu-
sion of false cases of resistant hypertension, white coat or masked hypertension. Treatment of OSAS with 
CPAP (continuos positive airway pressure) offers improvement of blood pressure values and better control of 
resistant hypertension, reducing the cardiovascular risk.

Keywords: resistant hypertension, obstructive sleep apnea 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ REZISTENTĂ ŞI 
SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN

Resistant arterial hypertension and sleep apnea syndrome 

Şef Lucr. Dr. Camelia Diaconu1,2, Asist. Univ. Dr. Giorgiana Dediu1,3, Asist. Univ. Dr. Mădălina Ilie1,2, 
Asist. Univ. Dr. Mihaela Adela Iancu1

1Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
2 Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Bucureşti
3 Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“, Bucureşti

Autor corespondent: 
Dr. Camelia Diaconu, FESC, FEFIM, FACP, Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Calea Floreasca nr. 8, 
sector 1, 014461, Bucureşti
E-mail: drcameliadiaconu@gmail.com

Hipertensiunea arterială (HTA) este o afecţiune 
complexă şi un important factor de risc pentru mor-
biditatea şi mortalitatea cardiovasculară la nivel 
glo bal, cu incidenţă şi prevalenţă în creştere. În 
Europa, prevalenţa HTA în populaţia generală este 
de 30-45%. (1) Deşi tratamentul antihipertensiv 

reduce complicaţiile cardiovasculare şi renale ale 
bolii, valorile ţintă ale tensiunii arteriale se pare că 
nu sunt obţinute la un procent important de pacienţi. 
Unul dintre factorii majori ai acestui eşec terapeutic 
este HTA rezistentă. Alte posibile cauze ale con tro-
lului tensional slab sunt nerespectarea dietei hi po-
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sodate, consumul de alcool, neaderenţa la trata men- 
tul medicamentos, dozele inadecvate ale me dica-
mentelor antihipertensive, hipertensiunea arterială 
indusă medicamentos, ca şi cauzele secundare de 
hipertensiune arterială: sindromul de apnee în somn 
de tip obstructiv, stenoza arterei renale, bolile re-
nale, coarctaţia de aortă, feocromocitomul, hiper-
aldos teronismul primar, boala Cushing, hiper pa ra-
tiroidismul. 

Diagnosticul de hipertensiune arterială rezistentă 
poate fi stabilit atunci când valorile tensiunii 
arteriale sunt ≥ 140/90 mmHg, în ciuda modificării 
stilului de viaţă şi administrării a trei medicamente 
antihipertensive din clase diferite, dintre care unul 
este un diuretic. (1,2) În funcţie de populaţia stu-
diată şi de metoda de screening, prevalenţa HTA 
rezistente a fost de 5-30% în populaţia generală de 
pacienţi hipertensivi. (1) HTA rezistentă se asociază 
cu un risc înalt de evenimente cardiovasculare şi 
re nale. 

DATE EPIDEMIOLOGICE

Una dintre comorbidităţile frecvente ale bol na-
vilor cu HTA rezistentă este apneea obstructivă de 
somn. Aceasta este determinată de colapsul repetitiv 
al faringelui, care declanşează apneea în timpul som-
 nului. Episoadele repetate de apnee expun siste mul 
cardiovascular unei succesiuni în cascadă de 
hipoxie intermitentă, presiune negativă intratoracică 
crescută, activarea sistemului nervos simpatic, 
creş terea tensiunii arteriale şi treziri frecvente, 
toate acestea având consecinţe negative asupra sis-
te mului cardiovascular. Apneea obstructivă de somn 
se defineşte prin prezenţa a ≥ 5 episoade de apnee 
sau hipopnee/oră de somn (index apnee-hipopnee – 
AHI), iar când este acompaniată de hipersomnolenţă 
sau de cel puţin 2 episoade de sufocare în timpul 
somnului, treziri frecvente, somn neodihnitor, obo-
seală în timpul zilei sau scăderea capacităţii de con-
centrare şi a memoriei, poartă numele de sindrom 
de apnee obstructivă de somn (SASO). (3) SASO 
afectează 2-4% dintre adulţi, prevalenţa sa crescând 
paralel cu vârsta şi indicele de masă corporală, şi se 
asociază cu mortalitate cardiovasculară crescută. 
(4-6) SASO este un factor independent de risc 
pentru HTA, severitatea HTA crescând paralel cu 
severitatea SASO. (7-9) În Sleep Heart Health 
Study, un studiu de cohortă populaţional prospectiv, 
bolnavii cu un index apnei-hipopnei > 15 au avut o 
probabilitate de 3 ori mai mare de a avea HTA în 
com paraţie cu lotul de control. (10) 

Deşi lipsesc studii populaţionale care să ateste 
asocierea dintre HTA rezistentă şi SASO, o serie de 

studii clinice au arătat o asociere semnificativă 
între SASO şi HTA rezistentă. Obezitatea şi vârsta 
înaintată sunt doi factori comuni de risc pentru 
HTA rezistentă şi SASO. Într-un studiu, prevalenţa 
SASO a fost de 65% la femeile şi 95% la bărbaţii 
cu HTA rezistentă. (11) Un alt studiu a demonstrat 
aso cierea SASO cu HTA rezistentă, arătând că 
SASO (diagnosticat prin polisomnografie) a fost 
pre zent la 85% dintre pacienţii cu HTA rezistentă. 
(12) Un studiu observaţional pe 125 de pacienţi hi-
pertensivi consecutivi (dintre care 43% bărbaţi) a 
arătat că SASO este cea mai frecventă comorbiditate 
asociată cu HTA rezistentă (64%), urmată de aldos-
teronismul primar (5,6%), stenoza de arteră renală 
(2,4%), bolile parenchimatoase renale (1,6%), utili-
zarea de contraceptive orale (1,6%) şi afecţiunile 
tiroidiene (0,8%). (13)

MECANISME FIZIOPATOLOGICE

Datele oferite de studiile experimentale şi clinice 
au arătat că fiziopatologia HTA rezistente la pa ci-
enţii cu SASO este multifactorială. O serie de me-
canisme intervin în apariţia HTA: activarea siste-
mului nervos simpatic, a sistemului renină-angio-
 tensină-aldosteron, disfuncţia endotelială, infla ma-
ţia vasculară şi sistemică, stresul oxidativ, anomalii 
metabolice, alterarea structurii şi funcţiei cardiace 
etc. 

Bolnavii cu SASO au un tonus simpatic crescut 
atât în timpul perioadei de veghe, cât şi în timpul 
somnului, manifestat prin alură ventriculară cres-
cută, variabilitatea scăzută a alurii ventriculare, va-
riabilitatea crescută a tensiunii arteriale. (8,14) Pa-
cienţii cu SASO şi tonus simpatic crescut prezintă 
alterarea variaţiei circadiene a tensiunii arteriale 
(ab senţa scăderii tensiunii arteriale în timpul nopţii 
sau chiar creşterea ei – profil de nondipper). În mai 
multe studii, terapia îndelungată cu CPAP (conti-
nuous positive airway pressure) a condus la redu-
cerea tonusului simpatic şi a valorilor nocturne şi 
diurne ale tensiunii arteriale, susţinând rolul fizio-
patologic al activării sistemului nervos simpatic în 
creşterea tensiunii arteriale la pacienţii cu SASO. 
(14,15)

Hiperaldosteronismul poate juca un rol în aso-
cierea SASO cu HTA rezistentă. Studiile au arătat 
că bolnavii obezi prezintă niveluri mai mari ale 
aldos teronului în comparaţie cu cei cu greutate cor-
porală normală. Un studiu efectuat pe pacienţi cu 
HTA rezistentă a arătat că pacienţii cu risc înalt de 
SASO (evaluat prin chestionarul Berlin) au avut o 
probabilitate de două ori mai mare de a avea hi-
peraldosteronism (36% versus 19%) în comparaţie 
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cu subiecţii cu risc scăzut de SASO. (16) Un alt 
studiu a observat un nivel crescut al aldosteronului 
seric şi o frecvenţă mai mare a SASO la pacienţii 
cu HTA rezistentă, sugerând că există o legătură 
între hiperaldosteronism şi severitatea SASO. (12) 

Disfuncţia endotelială la pacienţii cu SASO, de-
terminată de episoadele de hipoxie care induc eli-
berarea de endotelină, un vasoconstrictor puternic, 
este un alt mecanism fiziopatologic. Modificările 
ciclice ale nivelului endotelinei, din cauza hipoxiei 
intermitente nocturne la indivizii cu SASO, pot 
contribui la instalarea HTA rezistente. (17,18) 

Obezitatea, definită ca un indice de masă 
corporală ≥ 30 kg/m2, este un alt factor comun de 
risc care leagă SASO de HTA rezistentă. (2,4,19) 

Ca mecanisme potenţiale de apariţie a HTA rezis-
tente la indivizii obezi au fost propuse alterarea ex-
creţiei sodiului, activarea sistemului renină-angio-
tensină-aldosteron, tonusul simpatic crescut al obe -
zilor. (2) 

Inflamaţia vasculară şi stresul oxidativ reprezintă 
alţi factori fiziopatologici care intervin în apariţia 
HTA rezistente. Episoadele intermitente, recurente, 
de hipoxie la pacienţii cu SASO reduc variabilitatea 
oxidului nitric, producând inflamaţia endoteliului 
vascular şi creşterea stresului oxidativ. O altă ipo-
teză, susţinută de studii experimentale, este că hi-
poxia-hipercapnia intermitentă asociată cu SASO 
contribuie la patogeneza HTA prin creşterea pro-
ducţiei de endotelină-1. (20) În comparaţie cu su-
biecţii sănătoşi, pacienţii cu SASO au niveluri cres-
cute ale citokinelor proinflamatorii circulante 
(TNF-alfa) ca şi ale markerilor inflamatori (proteina 
C reactivă). (21) 

Factorii metabolici, cum sunt alterarea meta bo-
lismului glucidic, rezistenţa la insulină şi la leptină) 
pot contribui şi ei la patogeneza HTA rezistente la 
pa cienţii cu SASO. Acestea conduc la apariţia dia-
betului zaharat tip 2. Studiile intervenţionale au de-
monstrat eficienţa tratamentului cu CPAP în ame-
liorarea acestor anomalii metabolice la bolnavii cu 
SASO. (22) 

Confirmarea diagnosticului de hipertensiune re-
zistentă este foarte importantă, întrucât nu de pu-
ţine ori pacienţii au o falsă rezistenţă la trata mentul 
antihipertensiv. Definiţia HTA rezistente se bazează 
pe determinarea în clinică sau cabinet a valorilor 
tensiunii arteriale, cu valoare limitată de o serie de 
factori, cum sunt hipertensiunea de halat alb, inacu-
rateţea tehnicii de măsurare, nerespectarea con di-
ţiilor standard de măsurare etc. De aceea, pentru 
confirmarea diagnosticului de HTA rezistentă este 
necesară monitorizarea ambulatorie a tensiunii ar-
teriale, care permite excluderea cazurilor de falsă 

HTA rezistentă, a HTA de halat alb sau a HTA mas-
cate (valori normale ale TA în clinică, însă crescute 
la monitorizarea ambulatorie). 

Diagnosticul de SASO la pacienţii cu hiper ten-
siune rezistentă se realizează prin polisomnografie, 
care permite înregistrarea simultană a unor variabile 
respiratorii şi cardiovasculare în timpul somnului. 
Severitatea SASO este cuantificată prin indexul 
apnei-hipopnei. Întrucât screening-ul SASO prin 
polisomnografie este dificil de realizat la toţi pa-
cienţii hipertensivi, acesta este indicat numai la cei 
care au o mare probabilitate de SASO în urma apli-
cării unor chestionare specifice, cum sunt ches tio-
narul Epworth sau Berlin. Polisomnografia se in-
dică, de asemenea, la pacienţii hipertensivi cu profil 
non-dipper, care au o mare probabilitate de a avea 
hipertensiune rezistentă cu SASO. (23) Confirmarea 
diagnosticului de SASO permite iniţierea terapiilor 
specifice, cu reducerea valorilor tensionale şi a ris-
cului cardiovascular al acestor pacienţi. 

CPAP nazal este considerată la ora actuală te-
rapia optimă pentru SASO, deşi complianţa con-
tinuă să reprezinte o problemă, mai ales la pacienţii 
fără simptome clinice legate de SASO. CPAP s-a 
dovedit eficient într-o serie de studii în reducerea 
markerilor de inflamaţie sistemică, a disfuncţiei en-
doteliale, stiffness-ului arterial şi a anomaliilor me-
tabolice. (24-28) Tratamentul CPAP la bolnavii cu 
SASO moderat-sever conduce la scăderea semni fi-
cativă a valorilor TA atât nocturne, cât şi diurne. 
(29) Pentru a fi eficient, tratamentul CPAP trebuie 
utilizat pe o perioadă mai lungă, de luni de zile, şi 
pentru mai mult de 5-6 ore pe noapte. (30) Într-un 
studiu retrospectiv pe pacienţi cu HTA rezistentă şi 
SASO, utilizarea CPAP a permis reducerea dozelor 
medicamentelor antihipertensive la 71% dintre pa-
cienţi. (31) 

În concluzie, SASO este un factor de risc frec-
vent, modificabil, la pacienţii cu HTA rezistentă, 
prin intermediul hiperaldosteronismului, al unui to-
nus simpatic crescut, al disfuncţiei endoteliale. Tra-
tamentul SASO cu CPAP oferă ameliorarea valo-
rilor tensiunii arteriale şi un control mai bun al HTA 
rezistente, ceea ce permite reducerea riscului car-
dio vascular. La pacienţii cu HTA rezistentă, cu sus-
piciune clinică de SASO ridicată pe baza unor 
ches tionare specifice, se recomandă efectuarea poli- 
so mnografiei pentru confirmarea diagnosticului. 
De asemenea, la pacienţii cu HTA rezistentă şi sus-
pi ciune de SASO se recomandă monitorizarea am-
bulatorie a tensiunii arteriale pentru confirmarea 
diagnosticului de HTA cu adevărat rezistentă şi 
pentru a stabili indicaţia ulterioară de poliso mno-
grafie.
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