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Rezumat

Hipertensiunea arterială este prezentă și ado-
lescenți fi ind este un predictor al HTA și al bolilor 
cardivasculare la adulți. 

SCOP: Evaluarea prevalenței de moment a ca-
zurilor de HTA la adolescenți și a prezenței factorilor 
de risc, în vederea diagnosticării precoce și instituirii 
măsurilor de profi laxie primară, secundară sau terțiară. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Lot -717 adoles-
cenți, din 7 licee, din județul Mureș,vârsta 15-20 ani, 
sex ratio M:F = 1:0,96, raport mediu Urban:Rural = 
0,89:1. Perioada: 15.02.2017 – 30.03.2017. Metoda: 
măsurarea G, H, IMC,TA, SaO2, APP, AHC rude grd 
1,2 (HTA,DZ), comportamente cu risc (tutun, alcool,-
băuturi energizante minim 1x/săptămână), evaluare 
conform standardelor internaționale METODE STA-
TISTICE: minm, maxim, media, chi pătrat test. 

REZULTATE: Prevalența HTA 18,13% 
(n=130), fete 14,77% (n=52) băieți 21,36% (n=78), 
în mediul urban 6,83% (n=49), rural 11,29% (n=81). 
Evaluarea TAS și TAD ținând cont de vârstă, sex, 
înălțime (percentile): valori normale ale TAS (nTAS) 
84,51% (n=606) și TAD (nTAD) 79% (n=588) hi-
potensiune arterială:TAS 0,98% (n=7), TAD 0,41% 
(n=3), HTA: TAS 14,5% (n=104), TAD 6,837% 
(n=49); preHTA: TAS 5,44%, TAD 14,39%, cu risc 
crescut de HTA. HTAS la 13,47% (n=66) dintre nor-
moponderali (n=490), cu +G(n=110) la 30,91%(n=34) 
și cu –G(n=110) 3,64% (n=4) (p=0,000003).

HTAD (n=49) adolescenți, +G 34,69% (n=17), 
-G 8,16% (n=4),normoponerali 57,14% (n=28)
(p=0,004)

Comportamente de risc (minim1x/sapt): fu-
mează 27,05% (n=194), acool 8,5% (n=61), băuturi 
energizante 21% (n=149). HTA(n=130): fumători 
23,84 % (n=31), alcool 6,15% (n=8),băuturi ener-
gizante 17,69% (n=23), asociază fumatul + băuturi 
energizante 10,76% (n=14). Adolescenții cu HTA + 
rude de gradul 1 și 2 cu HTA 21,53% (n=28), de dia-
bet zaharat 10% (n=13). (IMC > +1) + HTA+ rude cu 
HTA+DZ 4,61% (n=6) , (IMC < -1) + HTA + rude cu 
DZ 4,61% (n=6). 

CONCLUZII: 1.HTA la adolescenți este mult 
subdiagnosticată și reprezintă unul din factorii de risc 
asociați cu riscul pentru evenimente cardiovasculare. 
2. Prezența a numeroși factori de risc asociați HTA 
(obezitatea, comportamente cu risc, factori familiali, 
etc) reprezintă o problemă de sănătate publică. 3.Ne-
cesitatea screeningurilor și programelor complexe de 
prevenire a bolilor cardiovasculare începând din copi-
lărie, medicina școlară putând fi  o resursă importantă 
în implementarea acestora.4. Educația pentru sănătate 
și educația nutrițională efectuate în mod profesionist, 
continuu și conform unei programe coerente sunt ne-
cesități stringente, având în vedere că stilul de viață 
este deosebit de important atât în prevenția cât și în 
tatamentul HTA.

CUVINTE CHEIE: tensiune arterială, ado-
lescent, școală
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Abstract

High blood pressure is present and adolescents 
being a predictor of HTA and cardiovascular disease 
in adults. 

PURPOSE: Assessing the current prevalence 
of HTA cases in adolescents and the presence of risk 
factors for early diagnosis and the introduction of pri-
mary, secondary or tertiary prophylaxis. 

MATERIAL AND METHOD: Group: 717 ado-
lescents from 7 high schools in Mures county, aged 
15-20 years, sex ratio M: F = 1: 0.96, average Urban: 
Rural = 0.89: 1. Period: 15.02.2017 – 30.03.2017. 
Method: measurement of G, H, BMI, BP, SaO2, per-
sonal pathological antecedents, AHC relatives grd 
1&,2 (HTA,T1,2 DM), risk behaviors (tobacco, alco-
hol, energy drinks at least 1x / week. Statistica:, maxi-
mum, average, chi squared test. 

RESULTS: HTA prevalence 18.13% (n = 130), 
girls 14.77% (n = 52) boys 21.36% (n = 78), urban 
6.83% (n = 49) , 29% (n = 81). Evaluation of TAS and 
TAD based on age, sex, height (percentiles): normal 
TAS (nTAS) 84.51% (n = 606) and TAD (nTAD) 79% 
(n = 588) 98% (n = 7), TAD 0.41% (n = 3), HTA: TAS 
14.5% (n = 104), TAD 6.837% (n = 49); preHTA: 
TAS 5.44%, TAD 14.39%, high risk of HTA. HTAS 
at 13.47% (n = 66) of normoponderal (n = 490), + G 
(n = 110) to 30.91% (n = 34) (n = 4) (p = 0.000003). 

HTAD (n = 49) adolescents, +G 34.69% (n = 17), -G 
8.16% (n = 4), normoponeral 57.14% (n = 28). Risk 
behaviors (minimum 1 x / week): smokes 27.05% 
(n = 194), alcohol 8.5% (n = 61), energy drinks 21% 
(n = 149). HTA (n = 130): smokers 23.84% (n = 31), 
alcohol 6.15% (n = 8), energy drinks 17.69% (n = 23) 
(n = 14). Adolescents with HTA + grade 1 and 2 relati-
ves with HTA 21.53% (n = 28), diabetes mellitus 10% 
(n = 13). (BMI > + 1) + HTA + relatives with HTA 
+T2 DM 4.61% (n = 6), (BMI < -1) + HTA + relatives 
with T2DM 4.61% (n = 6).

CONCLUSIONS: 1. HTA in adolescents is 
much underdiagnosed and is one of the risk factors 
associated with the risk for cardiovascular events. 2. 
The presence of many HTA associated risk factors 
(obesity, risk behaviors, family factors, etc.) is a pu-
blic health problem . 3. The need for complex scree-
ning and programs to prevent cardiovascular disease 
from childhood, school medicine being an important 
resource in their implementation.4. Health education 
and nutrition education conducted professionally, 
continuously and according to a coherent program are 
pressing needs, given that lifestyle is particularly im-
portant in both HTA prevention and treatment.

KEY WORDS: blood presure, teenager, 
school

Arterial hypertension 
in adolescents – prospective study

INTRODUCERE

Tensiunea arterială (TA) normală este defi nită 
prin valori ale tensiunii arteriale sistolice (TAS) şi ale 
tensiunii arteriale diastolice (TAD) mai mici decât per-
centila 90. Prehipertensiunea arterială, conform Ame-
rican Academy of Pediatrics (AAH) sau tensiunea ar-
terială normal înaltă, conform Societății Europene de 
Hiperensiune arterială (ESH) este defi nită prin valoarea 
TAS şi/sau TAD mai mare sau egală cu percentila 90, 

dar mai mică decât percentila 95, obţinute la cel puţin 
trei determinări independente [1,2]. 

Hipertensiunea arterială (HTA) este defi nită de 
valori ale TAS şi/sau TAD mai mari sau egale cu per-
centila 95, obţinute la cel puţin trei determinări inde-
pendente. HTA grad I este defi nită de valori ale TAS 
şi/sau TAD cuprinse între percentilele 95 – 99 + 5 mm 
Hg, iar HTA grad II prin valori ale TAS şi/sau TAD 
mai mari decât percentila 99 + 5 mm Hg [1,2]. 
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HTA primară (esenţială) este o boală cu o eti-
ologie neidentifi cată defi nitiv, diagnostic care se sta-
bileşte prin excluderea unor cauze certe de majorare 
a valorilor tensiunii arteriale şi a bolilor, care ar putea 
genera instalarea hipertensiunii arteriale. 

HTA secundară este un sindrom al bolilor re-
nale, endocrine, neurologice, cardiovasculare, uneori 
în perioada de sarcină, în unele intoxicaţii, având o 
etiologie bine determinată. 

Măsurarea TA corectă presupune respectarea 
unui set de reguli care vizează:

1.  Condiţiile pentru pacient: încăpere confor-
tabilă (temperatură şi anturaj), în condiţii de 
repaus fi zic şi psihic timp de cel puţin 5 mi-
nute; după o oră de la ingerarea alimentelor, 
cafelei sau tutunului; în poziţie clinostatică 
(copilul aşezat şi sprijinit de speteaza scau-
nului, cu picioarele pe podea şi braţul spriji-
nit la nivelul cordului);

2.  Condiţiile din partea echipamentului de mă-
surare: sfi gmomanometrul aneroid se echi-
librează la fi ecare 6 luni, manşeta se aplică 
pe braţul dezgolit, cu marginea inferioară a 
manşetei cu 2 – 2,5 cm deasupra plicii cu-
bitale, gradul de constrângere a manşetei se 
apreciază prin posibilitatea de introducere a 
unui deget între manşetă şi braţ, iar dimensi-
unile manşetei se selectează asfel ca: lăţimea 
balonului de cauciuc să acopere 40% din 
distanţa dintre olecran şi acromion și lungi-
mea 80 – 100% din circumferinţa braţului. 
Dimensiunile manşetei în funcţie de vârstă, 
utilizate pentru măsurarea TA conform re-
comandărilor ESH (2009) sunt prezentate în 
tabelul nr 1.

Tabelul nr. 1: Dimensiunile manșetei tensiometrului 
în funcție de vârstă

Vârsta
Lățimea 

manșetei 
(cm)

Lungimea 
manșetei 

(cm)

Circumferința 
maximă a 

brațului (cm)
Copil 9 18 22
Adolescent 10 24 26

3.  Tehnica măsurării TA: prin palpare se apre-
ciază pulsaţia arterei radiale la nivelul plicii 
cubitale, pentru stabilirea locului unde ur-
mează să se aplice stetoscopul, prin pompare 
cu para de cauciuc se umfl ă aer în camera de 
presiune mai mult cu 30 mm Hg de la dis-
pariţia pulsului radial, apoi se desumfl ă cu 2 
mm Hg la fi ecare secundă; TAS este consi-
derată acea valoare, la care apar primele zgo-
mote (faza I Korotkoff), iar TAD corespunde 
valorii, la care dispar zgomotele (faza V Ko-
rotkoff); tensiunea arterială se determină la 
ambele braţe şi se înregistrează datele de la 
braţul cu cifre mai înalte ale TA; Interpreta-
rea valorilor TA obţinute se face comparând 
cu harta percentilelor pentru TA în funcţie de 
vârstă, sex şi talie.

Condiţiile de evaluare a monitorizării ambu-
latirii automate a tensiunii arteriale (MAATA) [1,2]:

Înainte de efectuarea MAATA iniţial pacienţii 
nu administrează medicaţie antihipertensivă timp de 
3 – 4 zile, inclusiv în ziua de investigaţie. Măsurarea 
TA se efectuează în perioada de zi (de la 7.00 la 22.00) 
la fi ecare 30 de minute, în perioada de noapte (de la 
22.00 până la 7.00) la fi ecare 60 de minute. 

Se analizează următorii indici: 
  Valorile medii pentru TAS şi TAD în peri-

oada de zi, noapte şi 24 de ore. Interpretarea 
valorilor TA medii conform MAATA la copii 
se apreciază în baza hărţii percentilelor TA în 
funcţie de vârstă, sex şi înălţime [1, 2]. 

  Indicele de timp (% Δ) pentru procentul va-
lorilor TA peste de normă:

1. % Δ 12,5 – 25% – corespunde normei;
2.  % Δ 25 – 50% – hipertensiune arterială 

oscilantă;
3.  % Δ > 50% – hipertensiune arterială 

stabilă.
Interpretarea și monitorizarea valorilor TA mă-

surate la copii și adolescenți se face conform tabelu-
lui 2.
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Tabel nr.2 : Interpretarea și monitorizarea valorilor TA la copil măsurate clinic și MAATA [1,2]

VALORI 
MEDII

TA

CLINIC
percen  la MAATA INDICE DE TIMP

%∆ CONCLUZII MONITORIZARE

TAS
TAD

> 99+5 mmHg > 99+5 mmHg % Δ > 50%
(% Δ 25-50%)

HTA std. II
(Oscilantă)

Evaluare și inițiere 
tratament într-o 
săptămână, sau

imediat dacă este 
simptoma  c

TAS
TAD 99 < TA > 95 99 < TA > 95 % Δ > 50%

(% Δ 25-50%)
HTA std. I

(Oscilantă)

Reevaluare după
1-2 săptămâni,

dacă persistă, evaluare 
cardiologică într-o lună

TAS
TAD < 95 < 95 > 25%

preHTA
(normotensiune 

înaltă)

Reevaluare la 6 luni
Controlul greutății

TAS
TAD > 95 < 95 < 25% HTA de „halat alb“ Evaluare anuală

TAS
TAD < 90 < 90 > 25% NORMOTENSIVI Evaluare anuală

Criteriile de internare a pacienţilor cu HTA 
sunt:

1. Criza hipertensivă
2. Adresare primară cu valori mari ale TA 
3.  Adresare repetată cu semne clinice de per-

sistenţă a valorilor mari ale TA la pacientul 
cu tratament non medicamentos sau medi-
camentos

4.  Apariţia complicaţiilor sau agravarea sem-
nelor de disfuncţie cardiacă

Tratamentu HTA la copil și adolescent vizează 
în primul rând schimbarea stilului de viață și combate-
rea factorilor de risc, în măsura în care acest lucru este 
posibil și în al doilea rând tratamentul medicamentos, 
în funcție de etiologia și gravitatea HTA. Tratamentul 
nonmedicamentos și recomandările privind modifi ca-
rea stilului de viaţă și instituirea unui stil de viață să-
nătos având ca obiectiv menținerea sau obținerea unei 
greutăți corporale normale pentru vârstă și înălțime 
sunt sintetizate in tabelul nr.3. Recomandări generale 
includ: exerciţii fi zice de 3-5 ori în săptămână, câte 40 
minute, în aer liber, evitarea activităţilor cu caracter 
sedentar mai mult de 2 ore/zi, reducerea consumului 
de sare, de zahăr și a băuturilor carbogazoase, se reco-
mandă consumul de fructe, legume, cereale integrale, 
excluderea tabagismului, consumului de alcool și a 

băuturilor energizante, implicarea părinţilor şi a rude-
lor în promovarea modului de viaţă sănătos, implica-
rea în competiţii sportive (este interzisă doar pacienţi-
lor cu HTA gr.II, necontrolată și/sau leziuni organice), 
training psihofi ziologic [1,2,3,4,5,6].

Tabel nr. 3: Recomandări în profi laxia și terapia non-
medicamentoasă a HTA

IMC (percen  la) Recomandări

< 85 Menținerea IMC < percen  la 85

85 – 95 Scădere în greutate treptată, pînă 
la IMC < percen  la 85

> 95 Scădere în greutate cu 1-2 kg/
lună, până la IMC < percen  la 85

Tratamentul medicamentos la copii include mai 
multe grupe de preparate antihipertensive care se pot 
admnistra ca monoterapie sau terapie asociată, repre-
zentate de: inhibitori ai enzimei de conversie, anta-
goniştii de angiotensină II, blocanţi ai canalelor de 
calciu, β-blocante, diuretice. 

HTA asimptomatică nu necesită un tratament 
de urgență, instituindu-se un tratament doar după eva-
luarea cardiologică. HTA severă, criza hipertensivă 
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necesită tratament de urgență și internarea imediată 
într-un serviciu de specialitate. Encefalopatia hiper-
tensivă se manifestă prin cefalee severă, tulburări de 
vedere și vărsături, evoluând cu semne sau defi cite 
neurologice de focar, convulsii, pierderea cunoștinței, 
cu creșterea mare a TA, edem papilar, și hemoragii 
retiniene. Acești pacienți adesea au o boală cronică re-
nală și sunt dializați. Diagnosticul diferențial în aceste 
cazuri include encefalopatia uremică și dezechilibrele 
metabolice.TA trebuie redusă lent și asociate anticon-
vulsivante pentru prevenirea conulsiilor [1, 2, 3,4,].

În cabinetul de medicină școlară, dintre reco-
mandările ghidurilor de specialitate se pot utiliza în 
situații de urgență: Nifedipine, tablete a 0,5 mg, admi-
nistrate sublingual/oral  în doză de 1.0 mg/kgc/doză 
(max. 40 mg) la 12 ore interval (efectele secundare 
includ tachicardia, hiperemia feței și retenția hidrică) 
sau Captopril, comprimate a 25 mg sau 50 mg, ad-
ministrat oral, în doză de 0.1 mg/kg inițial, crescând 
până la maximum 1 mg/kgc/doză (max. 50 mg) la in-
terval de 8 ore (în mod obișnuit acționează în 30-60 
de minute). 

SCOPUL

Evaluarea prevalenței de moment a cazurilor de 
HTA la adolescenți și a prezenței factorilor de risc, în 
vederea diagnosticării precoce și instituirii măsurilor 
de profi laxie primară, secundară sau terțiară.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul studiat a fost format din 717 adolescenți, 
elevi ai claselor IX-XII în 7 licee din Tîrgu Mureș, Lu-
duș, Tîrnăveni, cu vârsta 15-20 ani, vârsta medie fi ind 
de 210 luni (17 ani 6 luni). Lotul a fost format din 352 
fete (49%) și 365 băieți (51%), sex ratio M:F = 1:0,96, 
cu mediul de proveniență urban 338 elevi (47%) și ru-
ral 376 (53%), raport Urban:Rural = 0,89:1.

Perioada de evaluare a adolescenților a fost 
15.02.2017 – 30.03.2017. 

Metoda utilizată a fost completarea unui tabel 
în excel cu datele personale ale pacienților: vârsta în 
luni, sex, mediul de proveniență, date anamnestice 
privind antecedentele personale patologice (boli cro-
nice), existența unor boli acute la momentul evaluării, 
medicația în curs, antecedente heredocolaterale la ru-
dele de gradul 1 și 2 privind HTA și diabetul zaharat 

(DZ), consumul personal de tutun, alcool și/sau bău-
turi energizante (cel puțin o dată pe săptămână), efec-
tuarea măsurăturilor unor parametri fi ziologici (TAD, 
TAS, puls și saturația de oxigen în sângele perife-
ric-SaO2), fi ziometrici (greutatea corporală-G, înălți-
mea-H), calculul indicelui de masă corporală (IMC) 
după formula IMC (kg/(m)2 = G(kg) / H(m)2 )

Instrumentele de măsurat utilizate au fost: 
sfi ngomanometru aneroid cu manometru Moretti, 
pulsoximetru digital CMS-50DL, balanță mecanică 
cu taliometru pentru cabinete medicale. 

Măsurarea TA s-a făcut respectând condiţiile 
pentru pacient și condiţiile din partea echipamentului 
cu dimensiunile manşetei în funcţie de vârstă, con-
form recomandărilor ESH din 2009, prezentate an-
terior.

Interpretarea măsurătorilor s-a făcut cal-
culând, în funcție de vârsta în luni, sex și înălțime, 
a percentilelor și scorului Z, utilizând „Pediatric Per-
centile Calculator for Height, Weight, BMI, and Blood 
Pressure“ pentru vârsta de 2-20 ani, Greutatea, înălți-
mea și IMC au fost calculate, conform http://www.
cdc.gov/growthcharts/percentile_data_fi les.htm, TAS 
și TAD a fost calculată în funcție de sex, vârstă (luni) 
și scorul Z al înâlțimii (cm), conform the NHLBI’s 
Fourth Report on the Diagnosis (Appendix B), Evalu-
ation, and Treatment of High Blood Pressure in Chil-
dren and Adolescents, May 2005: http://www.nhlbi.
nih.gov/health/prof/heart/hbp/hbp_ped.pdf 

Metodele statistice utilizate în studiu au fost 
media aritmetică, minim, maxim, procente, rapoarte, 
chi pătrat test.

REZULTATE și DISCUȚII

Evaluarea înălțimii, în fucție de vârstă și sex, 
ne arată că 76,01% (n=545) dintre adolescenți au o 
dezvoltare medie, dar numărul celor prea scunzi 
pentru vârsta lor 14,92% (n=107) este mai mare de-
cât al celor prea înalți pentru vârstă 9,06% (n= 65). 
Evaluarea greutății în funcție de vârstă, sex, înălțime, 
IMC (percentile, scor Z) ne arată că adolescenții au o 
dezvoltare staturoponderală armonică în proporție de 
74,34% (n=533), dar la fel ca la evaluarea dezvoltării 
staturale, cei sub media pentru vârstă 9,21%% (n=66) 
sunt mai numeroși decât cei cu o dezvoltare peste me-
dia vârstei 6,28% (n=45). Adolescenții cu dezvoltare 
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staturoponderală armonică provin din rândul celor cu 
dezvoltare staturală medie 79,17% (n=422), defi citară 
12,38% (n=66) și peste media vârstei 8,44% (n=45). 
Adolescenții cu dezvoltare staturoponderală dizar-
monică, cu plus de greutate față de înălțime (+G), 
18,97% (n=136), se selectează din rândul adolescen-
ților cu dezvoltare staturală medie 78,67% (n=107), 
defi citară 13,23% (n=18) și peste media vârstei 8,08% 
(n=11). La adolescenții cu surplus de greutate față de 
înălțime 18,36% (n=136), supraponderea (IMC la per-
centila 85-95) a reprezentat 54,41% (n=74), iar obezi-
tatea (IMC peste percetila 95) 45,58% (n=62). 6,69% 
(n=48) dintre adolescenți au avut IMC sub percentila 
5. Adolescenții cu dezvoltare staturoponderală dizar-
monică, cu defi cit de greutate față de înălțime (-G) 
6,69% (n=48), se selectează din rândul adolescenților 
cu dezvoltare staturală medie 33,33% (n=16), defi -
citară 47,91% (n=23) și peste media vârstei 18,75% 
(n=9). Aceste date antropometrice, obținute la lotul 
de adolescenți studiat, au o semnifi cație statistică im-
portantă, p=0,00000003. (vezi Tabelul nr.4 și Figura 
nr. 1). Ținând cont de vârstă, sex, înălțime și IMC, la 
lotul studiat avem un raport Normopondere: Surplus 
de greutate: Defi cit ponderal = 11:3:1. Greutatea me-

die a lotului studiat a fost de 63,3 kg și s-a situat la 
percentila 53, scor Z mediu = 0,01; înlțimea medie a 
fost 168 cm, situată la percentila 49, scor Z mediu = 
0,04, iar IMC mediu a fost 22,48 kg/m2, situat la per-
centila 48, scor Z mediu = -0,01. 

Tabel nr.4: Distribuția dezvoltării staturoponderale a 
adolescenților din lotul studiat

STATURA Scor z 
< -1

Scor z > 
+1

-1 >Scor 
z > -1 TOTAL

DIZARMONICI 
CU +G

%

18
2,51%

11
21,53%

107
14,92%

136
18,97%

DIZARMONICI 
CU – G

%

23
3,21%

9
1,26%

16
2,23%

48
6,69%

ARMONICI
%

66
9,21%

45
6,28%

422
58,86

533
74,34%

TOTAL
%

107
14,92%

65
9,07%

545
76,01%

717
100%

p=0,00000000003
Prevalența HTA, în studiul nostru, a fost de 

18,13% (n=130), înregistrată la 14,77% (n=52) dintre 
fete și la 21,36% (n=78) dintre băieți, în mediul ur-

Figura nr. 1: Distribuția dezvoltării staturoponderale a adolescenților din lotul studiat

ban 6,83% (n=49) în și mediul rural 11,29% (n=81). 
La măsurarea și evaluarea tensiunii arteriale la ado-
lescenți, valorile medii au fost TAS 117 mmHg, per-
centila 66, scor Z mediu 0,95, TAD 72 mmHg, per-

centila 62, scor Z mediu 0,62. Valorile TA minime au 
fost TAS 80 mmHg și TAD 40 mmHg, iar valorile 
maxime măsurate au fost TAS 160 mmHg, TAD 120 
mmHg. Evaluarea TAS și TAD ținând cont de vârstă, 
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sex, înălțime (percentile) ne arată valori normale ale 
TAS (nTAS) 84,51% (n=606) și TAD (nTAD) 79% 
(n=588) dintre adolescenți, valori scăzute ale TAS 
0,98% (n=7), TAD 0,41% (n=3) (hipotensiune arteri-
ală), și valori crescute (HTA std 1 si 2) ale TAS 14,5% 
(n=104), TAD 6,837% (n=49). De remarcat faptul ca 

adolescenții normotensivi prezintă valori ale TA la li-
mita superioară a normalului (percentila 90-95), pen-
tru TAS 5,44% și pentru TAD 14,39%, aceștia prezen-
tând un risc crescut de a dezvolta HTA. (vezi Tabelul 
nr. 5 și Figura nr. 2).

Tabel nr.5: Rezultatele evaluării TA la adolescenții din lotul de studiu

Hipertensivi 
(Percen  le > 95)

preHipertensivi
(Percen  la 90-95)

Normotensivi
(Percen  la 5-90)

Hipotensivi
(TAS < 90 mmHg, respec  v

TAD < 60 mmHg)
TAS
%

104
14,5%

33
4,60%

573
79,92%

7
0,98%

TAD 49
6,83%

94
13,11%

559
77,96%

15
2,09%

p= 0,00000000003

Valori crescute ale TAS au fost întâlnite la 
11,45% (n=104) adolescenți, dintre care au fost su-
praponderali sau obezi (IMC cu scor z >+1) 32,69% 
(n=34), subponderali sau denutriți (IMC scor z < -1) 
3,85% (n=4), și normoponerali (IMC cu -1< scor z 
<+1) 63,46% (n=66). De observat că, HTAS a fost 
înregistrată la 13,47% (n=66) dintre adolescenții 
normoponderali (n=490), pe când la cei cu surplus 
de greutate, +G (n=110) la 30,91% (n=34) și doar la 
3,64% (n=4) dintre adolescenții subponderali și de-
nutriți (n=110), cu semnnifi cație statistică importantă, 
p=0,000003. (vezi tabelul nr. 6) Adolescenții cu TAS 

sub 90 mmHg (n=7) s-au selectat dintre cei normo-
ponderali (n=4) și cu denutriție (n=2), aceștia având 
IMC cu scor z < – 2.

Valori crescute ale TAD au fost întânite la 49 
adolescenți, dintre care au fost supraponderali sau 
obezi (IMC cu scor z >+1) 34,69% (n=17), subpon-
derali sau denutriți (IMC scor z < -1) 8,16% (n=4), 
și normoponerali (IMC cu -1< scor z < +1) 57,14% 
(n=28), cu semnifi cație statistică (p=0,004). Valori 
scăzute ale TAD sub 60 mmHg au fost înregistrate la 
2,09% (n=15), dintre care 10 au fost normoponderali 
și 5 subponderali (-G).

Figura nr. 2: Evaluarea valorilor TAS și TAD la adolescenții din lotul de studiu în funcție de vârstă, 
sex, percen  la înălțimii (p= 0,00000000003)
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Tabelul nr. 6: Distribuția HTA corelată 
cu IMC la adolescenți

IMC scor z 
> +1

scor z 
< -1

+1 > scor 
z > -1 TOTAL

HTAS
%

34
4,78%

4
0,56%

66
9,29%

104
14,64%

nTAS
%

76
10,70%

106
13,28%

424
59,71%

606
85,35%

TOTAL
%

110
15,49%

110
15,49%

490
69,01%

710
100%

p=0,000003

IMC scor z 
> +1

scor z 
< -1

+1 > scor 
z > -1 TOTAL

HTAD
%

17
2,42%

4
0,57%

28
3,99%

49
6,98%

nTAD
%

109
15,53%

39
5,56%

505
71,94%

653
93,02%

TOTAL
%

126
17,95%

43
6,13%

523
75,93%

702
100%

p=0,004

Factorii de risc individuali întalniți frecvent la 
liceeni sunt legați de fumat, consumul de alcool și de 
băuturi energizante. 

În studiul nostru adolescenții liceeni fumează în 
proporție de 27,05% (n=194), consumă acool cel pu-
țin o dată pe săptămână 8,5% (n=61) și băuturi ener-
gizante cel puțin o dată pe săptămână 21% (n=149) 
(Figura nr. 3). 

Dintre cei 130 de adolescenți cu HTA sunt fu-
mători 23,84 % (n=31), consumatori de alcool 6,15% 
(n=8), consumatori de băuturi energizante 17,69% 
(n=23), asociază fumatul cu consumul de băuturi 
energizante 10,76% (n=14) (Figura nr. 3);

Dintre factorii de risc familiali am luat în cal-
cul ca fi ind cei mai importanți prezența HTA și/sau a 
DZ tip 2 (diagnosticate de medic și afl ați în evidența 
medicilor de familie/specialitate) la rudele de gradul 
1 și 2, iar aceștia au fost prezenți la 36% (n= 258) 
dintre adolescenții investigați; cu mare probabilitate 
numărul real este mult mai mare, având în vedere că 
aceste diagnostice cel mai adesea se pun întâmplător, 
cu ocazia unor examene medicale profi lactice de ru-
tină sau când pacienții se prezintă pentru simptomato-
logia complicațiilor. 

Nu am studiat și prezența obezității la rudele de 
gradul 1 și 2 considerând că datele anamnestice pot 
fi  subiective și irelevante dacă nu avem posibilitatea 
efectuării măsurătorilor în condiții standardizate. 

Adolescenții hipertensivi au avut antecedentele 
familiale la rude de gradul 1 și 2, de HTA 21,53% 
(n=28), de diabet zaharat 10% (n=13). 4,61% (n=6) 
dintre adolescenții cu HTA au asociat supraponderea/
obezitatea (IMC> +1) și antecedente de HTA plus di-
abet zaharat la rude de gradul 1 și 2, iar 4,61% (n=6) 
dintre adolescenți au asociat HTA cu subponerea 
(IMC < -1) și antecedente de diabet zaharat la rude de 
gradul 1 și 2 (Figura nr. 4)

Figura nr. 3: Comportamente de risc pentru HTA Figura nr. 4: HTA și DZ la rude de grd 1 și 2
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Bolile endocrine diagnosticate și afl ate în evi-
dența cabinetului medical școlar au fost prezente la 
0,97% (n=7) adolescenți, dar numai la 0,55% (n=4) 
acestea s-au asociat și cu HTA, astfel: 1 caz de DZ 
tip 2 + Hipertiroidie + Obezitate + Sindrom de ovar 
polichistic, 2 cazuri de Hipotiroidie și 1 caz de Hi-
potiroidie + Obezitate. De remacat prezența HTA la 
toate cele trei cazuri de hipotiroidie, indiferent dacă 
a fost sau nu asociată și obezitatea. De asemenea re-
marcăm o asociere de DZ tip 2 cu obezitate, sindrom 
de ovar polichistic și hipertiroidie, fi ecare dintre cele 
patru diagnostice fi ind factor de risc pentru HTA. Ce-
lelalte 3 cazuri: 2 de DZ tip 1 și unul cu diabet insipid 
nu s-au asociat nici cu obezitate, nici cu HTA.

În evidenta cabinetelor medicale școlare, la 
data studiului, erau investigați și diagnosticați doar 
3,84% (n=5) din cei 130 de adolescenți cu HTA, echi-
valent cu o prevalență de 0,69%. 

Conform studiului Organizației Mondiale a Să-
nătății (OMS), „A snapshot of the Health of Young 
People in Europe“, distribuţia geografi că a prevalenţei 
supraponderii la copiii în vârstă de 14-17 ani, a arătat 
pentru România valori asemănătoare cu cele obținute 
de noi, relevând cea mai mică prevaleță din Europa 
a supraponderii la băieți (7,7%), iar la fete aceasta a 
fost de 13,4%, cea mai mică din Europa fi ind la fe-
tele din Italia (8,7%). Același studiu raportează pentru 
România, la adolescenții de 15 ani, în 2005-2006, +G 
la 4% dintre fete și la 10% dintre băieți, consum de 
alcool la 15% dintre fete, 20% la băieți, cosumul de 
băuturi nonalcoolice (inclusiv băuturi energizante) la 
38% dintre fete, 44% la băieți, fumători fi ind fete 12% 
și băieți 20% [7]. Raportul Național de Sănătate a Co-
piilor și Tinerilor România 2016, publicat de Institu-
tul Național de Sănătate Publică, ne arată că în 2014, 
supraponderea și obezitatea, la fete sunt semnifi cativ 
mai mici decât la băieţi, astfel 15,03 % dintre fetele 
de 14 ani şi 8,92 % din cele de 16 ani sunt suprapon-
derale, iar la băieţi supraponderalii cei mai numeroși 
au fost cei de 14 ani, 23,68%, urmaţi de cei de 16 ani, 
16,35 %, iar cei mai puţini la 18 ani, 12,05 %, obezi-
tatea înregistrându-se la 3,61 % dintre băieţii de 15 
ani şi 3,35 % dintre cei de 18 ani, iar la fete, la toate 
categoriile de vârstă școlară fi ind subunitară, 0,53%. 
Același raport semnalează o scădere cu aproximativ 
1% a obezității la fete și o creștere cu aproximativ 1% 
la băieți [8].

Studiul SEPHAR arată că prevalența HTA la 
tinerii 18-24 de ani din România este de 8,75% [9]. 

Silvia Totaro et. coll.(2013), într-un studiu al 
HTA la adolescenți de 11-18 ani, a gasit o prevalență 
de 17%, date asemănătoare cu cele obținute în studiul 
nostru [10].

Anyaegbu, Dharnidharka (2014) arată că prehi-
pertensiunea (TA normal înaltă) are o rată a progresiei 
până la hipertensiune de 7% pe an pe o perioadă de 
2 ani. Lurbe și colaboratorii au arătat că pacienții cu 
HTA mascată sunt mai predispuși la obezitate, au un 
risc crescut de a dezvolta HTA și hipertrofi e ventricu-
lară stângă, au un istoric familial de HTA. Adolescen-
ții cu greutate mică la naștere au de asemenea un risc 
mai mare de adezvolta HTA. Copiii cu obezitate au un 
risc de 3 ori mai mare de a dezvolta HTA față de cei 
cu IMC sub percentia 85, dar infl uența creșterii IMC 
aupra HTA este mult mai importantă la băieți decât la 
fete, de asemenea și consumul de alcool. Hipertensi-
unea și prehipertensiunea arterială în copilărie și ado-
lescență prezice hipertensiunea la adulți, este asociată 
adesea cu hipertrofi e ventriculară stângă, cu scoruri 
neurocognitive reduse și leziuni renale. 

Prevalența hipertensiunii arteriale la copii era 
estimată între 2% și 5%, dar studii americane și eu-
ropene au constatat că numai 13% până la 26% din 
hipertensiunea din copilărie este corect diagnosticată, 
iar unele studii consideră că 75% din cazurile de HTA 
și 90% din cele de preHTA la copil și adolescent ră-
mân nediagnosticate. Această subdiagnosticare este 
cauzată și de metodologia mai difi cilă de măsurare și 
interpretare a valorilor TA la copil, precum și lipsa 
screeningurilor [11,12,13,14,15,16,17].

Aceste date vin să confi rme și valorile mari ale 
prevalenței HTA și preHTA obținute în studiul nos-
tru, cu semnifi cație statistică importantă, comparativ 
cu cele raportate ofi cial la adolescenți, dar și prezența 
factorilor de risc interdependenți care pot infl ența va-
lorile TA la adolescenți.

American Academy of Pediatrics (AAP, oct 
2017) arată ca studiile observaționale demonstrează 
că măsurătorile școlare pot fi  fi abile și că urmărirea 
longitudinală este fezabilă, datele disponibile în pre-
zent confi rmând că nu există diferențe între efi cacita-
tea programelor de screening la școală și cele efectuate 
de personalul clinic special instruit în acest scop. Me-
dicina școlară reprezintă o resursă importantă pentru 
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identifi carea copiilor cu valori TA modifi cate, care ne-
cesită investigații de specialitate, cât și în monitoriza-
rea celor diagnosticați cu HTA [17].

O cauză a subdiagnosticării HTA la adolescenți 
o constituie și procedurile destul de complicate de 
evaluare a măsurătorilor, conform standardelor inter-
naționale. 

În octombrie 2017, AAP recomandă o schemă 
practică, mai simplă, care este perfect corelată cu re-
comandările American Heart Association (AHA) și 
American College of Cardiology (ACC), pentru inter-
pretarea valorilor TA la copii cu vârsta≥13 ani, astfel 
valorile TA sunt considerate: 

Normale dacă TA <120 mmHg/<80 mmHg, 
 Prehipertensiune (TA normală înaltă) dacă 

TA= 120-129 mmHg/80-89 mmHg, 
 HTA std.I dacă TA =130-139 mmHg/80-89 

mmHg, 
HTA std.2 dacă TA≥140/90 mmHg.

Pentru copiii și adolescenții diagnosticați cu 
HTA, obiectivul terapeutic nonfarmacologic și far-
macologic este de a scădea TAS și TAD sub percen-
tila 90, iar pentru adolescenții ≥13 ani până la 130/80 
mmHG [17].

Medicina școlară poate juca un rol important 
în diagnosticarea precoce a HTA și inițierea profi la-
xiei secundare și terțiare, dar la fel de importantă este 
depistarea precoce a copiilor și adolescenților cu risc 
crescut de a dezvolta HTA, când profi laxia primară 
poate infl uența o serie de factori de risc prin educa-
ție nutrițională, educație pentru mișcare, combaterea 
comportamentelor de risc, adresându-se atât adoles-
cenților cât și familiilor acestora.

Educația pentru sănătate, promovarea și creerea 
deprinderilor unui stil de viață sănătos rămâne încă un 

deziderat și ar trebui să fi e un obiectiv important pe 
agenda politicilor de sănătate publică. 

Carta Europeană a Sănatăţii Cardiovasculare, 
semnată în 2007 și de România, spune că „Fiecare 
copil născut în noul mileniu are dreptul de a trăi 
până la vârsta de cel puțin 65 de ani fără a suferi de 
o boala cardiovasculară ce poate fi  prevenită.“ [18]. 
Acest deziderat poate fi  realizat doar realizând pro-
grame de prevenție bine fundamentate, prin politici de 
sănătate publică coerente și de lungă durată, deoarece 
prevenția primară începe mult înainte de nașterea co-
pilului, prima zi de viață fi ind începutul unei noi etape 
a programului educațional pentru o viață sănătoasă, 
iar educația reprezintă unul dintre cei mai importanți 
determinanți generali modifi cabili. 

CONCLUZII

1.  HTA la adolescenți este mult subdiagnos-
ticată și reprezintă unul din factorii de risc 
asociați cu riscul pentru evenimente cardio-
vasculare.

2.  Prezența a numeroși factori de risc asociați 
HTA (obezitatea, comportamente de risc, 
factori familiali, etc) reprezintă o problemă 
de sănătate publică.

3.  Necesitatea screeningurile și programelor 
complexe de prevenire a bolilor cardiovas-
culare începând din copilărie, medicina șco-
lară putând fi  o resursă importantă în imple-
mentarea acestora.

4.  Educația pentru sănătate și educația nutriți-
onală efectuate în mod profesionist, conti-
nuu și conform unei programe coerente sunt 
necesități stringente, având în vedere că sti-
lul de viață este deosebit de important atât în 
prevenția cât și în tatamentul HTA.
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