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Rezumat

INTRODUCERE: Valorile crescute ale TA în 
copilărie reprezintă un determinant impotant pentru 
HTA și boli cardiovasculare la vârsta adultă. 

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

MATERIAL ȘI METODĂ: Lotul a fost format 
din 431 preșcolari din grădinițe cu program prelungit 
din Târgu Mureș (7 unități) și Târnăveni (1unitate), cu 
vârsta de 3-6 ani, 215 fete (50%) și 216 băieți (50%), 
M:F = 1:1,urban pentru 85,15% (n=367), rural pentru 
14,85% (n=64), perioada de evaluare 15.02.2017 – 
30.03.2017. Metoda: măsurare: greutate(G), înălțime 
(H), IMC, TA, anamneză APP, AHC (HTA, DZ) rude 
grad 1 și 2, metode statistice. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: armonici 15,31% 
(n= 66), dizarmonici (+G) 16,24% (n=70) și (-G) 
68,44% (n=295 ). HTAS 8,12%(n=35) preHTAS 
7,65%(n=33) nTAS 84,22% (n=363), HTAS(+G) 
31,42% (n=11),(p=0,0002, RR=2,12), HTAD 11,60% 
(n=50), nTAD 88,40% (n=381), preHTAD 9,74% 
(n=42), HTAD(+G) 27,27% (n=18), (p=0,0001, 

RR=2,99), AHC-HTA 12,29% (n=53), din care cu 
HTA și preHTA 49,06% (n=25), (p=0,008, RR=2,38), 
AHC-DZ 6,26% (n=27), din care cu HTA și preHTA 
48,15% (n=13),(p=0,5, RR=2,24), APP – prematuri 
5,56% (n=24), cu HTA 25% (n= 13)(p=0,39,RR=1,75), 
APP – greutate mică la naștere 5,10% (n=22), HTA 
4,54% (n=1), boli cronice 6 (3 HTA).

CONCLUZII: 1.) HTA la preșcolar este sub-
diagnosticată, în lotul nostru nu am avut în evidență 
nici un copil cu HTA, dar am depistat 16,47% (n=71) 
preșcolari cu valori corespunzătoare HTA std. 1 și 2. 
2.) Factori de risc pentru HTA la lotul de peșcolari stu-
diat au fost: surplus ponderal 15,31%(n=66) (RR=2,12 
HTAS, RR= 3, HTAD), AHC de HTA 12.29% (n=53) 
(RR=2,38) și/sau DZ 6,26% (n=27)(RR=2,34), pre-
maturitate/greutate scăzută la naștere 10,67% (n=46)
(RR=1,75) 3.) Monitorizarea TA începând cu vârsta 
de 3 ani este necesară pentru diagnosticarea precoce 
a HTA esențiale și secundare. 4.) Inițierea timpurie a 
măsurilor profi lactice este esențială pentru prevenirea 
HTA și a bolilor cardiovasculare la adolescenți și adulți

CUVINTE CHEIE: preșcolar, tensiune arte-
rială, factori de risc
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INTRODUCERE

Hipertensiunea arterială (HTA) este una din-
tre cele mai frecvente afecțiuni la vârsta adultă, dar 
originile sale se afl ă adesea în copilărie când se for-
mează mecanismele neurohormonale de reglare car-
diovasculară și se pun bazele stilului de viață. Valori 
crescute ale TA în copilărie reprezintă un determinant 
important pentru HTA și boli cardiovasculare la vâr-
sta adultă. Prevalența HTA la vârsta copilăriei este în 
creștere, determinismul fi ind multifactorial. Incidența 
generală a HTA la copii este de 1-3%, de 4-5% la șco-
lari și crește până la 10% la adolescenți [1,2,3,4]. Mă-
surarea regulată a TA se recomandă începând cu vâr-
sta de 3 ani, o dată pe an la copiii sănătoși și la fi ecare 
consultație pentru copiii cu: obezitate, boli renale, di-

abet, obstrucția arcului aortic sau coarctație de aortă și 
boli afl ate sub tratament cu agenți farmacologici care 
predispun la creșterea TA (vezi tbelul nr.1)

Tehnica măsurării corecte a TA la preșcolar 
trebuie să țină cont de recomandările Societății Euro-
pene de Hiperensiune arterială (ESH), privind cond-
țiile pentru pacient (încăpere confortabilă, repaus fi -
zic și psihic cel puțin 5 minute, la o oră după masă, 
în poziția șezut cu brațul sprijinit la nivelul cordului 
și picioarele pe podea/scăunel), a tehnologiilor utili-
zate (sfi gmomanometru aneroid calibrat la 6 luni, di-
mensiunile manșetei corespunzătoare vârstei: lățime 
9 cm, lungime 18 cm, pentru circumferința brațului de 
maxim 22 cm) și a tehnicii propriu-zise de măsurare 
[1,2,3,4].

Arterial hypertension in pre-school children and some 
risk factors - prospective study

Abstract

INTRODUCTON: Increased TA in childhood is 
an important determinant of HTA and cardiovascular 
disease in adulthood. 

AIMS: Evaluation of the momentary prevalence 
of HTA cases in preschool children and the presence 
of risk factors for early diagnosis and the introduction 
of primary, secondary or tertiary prophylaxis. 

MATERIAL and METHOD: The group 
consisted of 431 pre-school children from the 
kindergartens with extended programs in Târgu 
Mureş (7 units) and Târnăveni (1unity), aged 3-6, 
215 girls (50%) and 216 boys (50%), M: F = 1: 1, 
urban for 85.15% (n = 367), rural for 14.85% (n = 
64), evaluation period 15.02.2017 – 30.03.2017. 
Method: measurement: weight (G), height (H), BMI, 
TA, anamnesis APP, AHC (HTA, DZ) relatives grade 
1 and 2, statistical methods. 

RESULTS AND DISCUSSIONS: harmonics 
15.31% (n = 66), disharmonic (+ G) 16.24% (n = 70) 
and (-G) 68.44% (n = 295). HTAS 8.12% (n = 35) 
preHTAS 7.65% (n = 33) nTAS 84.22% (n = 363), 
HTAS (+ G) 31.42% , 0002, RR = 2.12), HTAD 

11.60% (n = 50), nTAD 88.40% (n = 381), preHTAD 
9.74% (n = 42) 27% (n = 18), (p = 0.0001, RR = 2.99), 
AHC-HTA 12.29% (n = 53) (p = 0.008, RR = 2.38), 
AHC-DZ 6.26% (n = 27), of which with HTA and 
48.15% HTA (n = 13) = 2.24), APP – preterm 5.56% 
(n = 24), 25% HTA (n = 13) (p = 0.39, RR = 1.75), 
APP – low birth weight 5.10% (n = 22), HTA 4.54% 
(n = 1), chronic disease 6 (3 HTA). 

CONCLUSIONS: 1.) Pre-school HTA is 
underdiagnosed; in our group we did not have any 
children with HTA but we found 16.47% (n = 71) 
pre-school children with HTA std 1 and 2. 2.) HTA 
risk factors showed: weighted surplus 15.31% (n = 
66) (RR = 2.12 HTAS, RR = 3 HTAD), HTA – AHC 
12.29% (n = 53) ,(RR=2,38) and / or DZ 6.26% (n 
= 27) (RR = 2.34), prematurity / low birth weight 
10.67% (n = 46), (RR=1,75) 3.) TA monitoring from 
the age of 3 years is required for the early diagnosis 
of essential and secondary HTA. 4.) Early initiation of 
prophylactic measures is essential for the prevention 
of HTA and cardiovascular disease in adolescents and 
adults.

KEYWORDS: preschool children, blood 
presure, risk factor



7

Articole științifi ce 

Tabel nr. 1. Agenți farmacologici uzuali care pot determina valori crescute ale TA la copil [1]

Regim de 
eliberare Agenți farmacologici care pot determina HTA la copil

Fără rețetă

Deconges  onante nazale
Cafeina
An  infl amatoare nesteroidiene (AINS)
Terapii alterna  ve (unele produse fi toterapeu  ce, unele suplimente nutriționale)

Cu rețetă

S  mulante pentru defi cit de atenție/ADHD
Contracep  ve orale
Steroizi
An  depresive triciclice

Substanțe ilicite Amfetamine
Cocaina

Interpretarea valorilor TA la preșcolar se face 
ținând cont de vârstă (luni), sex, percentila înălțimii 
(H), indicele de masă corporală (IMC), conform stan-
dardelor American Academy of Pediatrics (AAP) și 
ESH, conform parametrilor din tabelul nr.2. Pentru 
valorile TA afl ate la percentila 90 sau mai mari, dar 
sub percentila 95, termenul de pre-HTA utilizat de 
AAP a fost înlocuit de către ESH cu cel de TA norma-

lă-înaltă. În 2017, AAP, din rațiuni practice, a elaborat 
și standarde simplifi cate, orientative, de interpretare 
a valorilor TA la copii, dar care sunt în concordanță 
cu cele în funcție de percentile ale AAP și ESH. Va-
lorile TA sistolice (TAS) și/sau TA diastolice (TAD) 
crescute se interpretează ca HTA. (vezi tabelul nr.2) 
[1,2,3,4,5,6]

Tabel nr. 2. Interpretarea valorilor TA la copii cu vârsta 0-13 ani (AAP, 2017) [1]

TA la copii 1-13 ani
Percen  le TAS și/sau TAD

(în fucție de sex, vârstă, înălțime, IMC)

Valori TA

(mmHg)
NORMALĂ ˂ 90

NORMAL ÎNALTĂ (pre-HTA) 90 ˂ TA˂ 95
120/80

la percen  lă ˂ 95
HTA std.1 95 ˂ TA ˂ 95 percen  la +12 mmHg 130/80 – 139/89
HTA std.2 TA ˃ 95 percen  la +12 mmHg ˃ 140/90

Etiologia HTA este multifactorială, HTA esen-
țială este mai rar întâlnită la copii, HTA secundară fi -
ind cea care predomină la preșcolari ca sindrom în ca-
drul afecțiunilor renale (boli renale parenchimatoase, 
renovasculare, tumora Wilms, hematom perirenal), 
cardiovasculare (obstrucția arcului aortic, coarctația 
de aortă), vasculitelor, afecțiunilor endocrine (hipe-
raldosteronism, hipersecreție de mineralcorticoizi, hi-
perplazie adrenală, sindrom Cushing, afecțiuni tiroi-
diene, feocromocitom), ale sistemului nervos central 
(tumori, traumatisme), neurofi bromatoza tip I von 
Recklighausen, expuneri prelungite la toxice din me-
diu (plumb, cadmiu, mercur, ftalați) și altele.

Factori de risc pentru HTA la preșcolari sunt și 
prematuritatea, greutatea mică la naștere, tulburările 

de somn în legătură cu respirația, durata inadecvată a 
somnului, obezitatea, alimentația dezechilibrată, fuma-
tul parental, antecedente heredocolaterale patologice la 
rude de gradul 1 și 2 (HTA, diabet zaharat). 20% din 
cazurile de HTA la copil sunt cauzate de boli renale 
cronice. HTA are o prevalență de 7,3% dintre prema-
turi, până la împlinirea vârstei de 3 ani, de asemenea 
greutatea mică la naștere este un factor de risc. Fumatul 
parental, independent, poate fi  cauza unor valori cres-
cute ale TAS, persistând chiar și după corecția celorlați 
factori de risc. Tulburările de somn în legătură cu respi-
rația, care apar la vârsta copilăriei, durata inadecvată a 
somnului (sub 7 ore/noapte) sau somnul de slabă calita-
tate au fost asociate cu risc de HTA. Obezitatea la pre-
școlar asociată cu o circumferință abdominală crescută, 
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în special la băieți, ar putea fi  un indicator de HTA. 
Supraponderea și obezitatea la preșcolarii cu activitate 
fi zică medie și intensă persistentă redusă sunt factori 
de risc crescut pentru HTAS. Unele studii au arătat de 
asemenea că preșcolarii cu un aport crescut de sodiu 
asociat cu valori crescute ale raportului circumferința 
taliei/ înălțime au risc crescut de HTAS 

[1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14].
Studii efectuate în grădinițele cu program pre-

lungit au arătat că există o corelație semnifi cativă între 
nivelul TAS și nivelul aportului caloric, al aportului de 
proteine și carbohidrați, iar nivelul TAD se corelează 
semnifi cativ cu nivelul aportului de proteine, lipide, 
carbohidrați și al aportului caloric. Aportul crescut, 
timp îndelungat, de proteine, carbohidrați, sodiu, co-
lesterol, grăsimi asociat cu scăderea aportului de fi bre 
se constituie un factor de risc important pentru HTA 
la copii [15,16].

SCOP

Evaluarea prevalenței de moment a cazurilor de 
HTA la preșcolari și a prezenței unor factori 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 431preșcolari 
care frecventează grădinițe cu program prelungit din 
Târgu Mureș (7 unități) și Târnăveni (1unitate), cu 
vârsta de 3-6 ani, vârsta medie fi ind de 61 luni (5 ani 
1 lună). Lotul a fost format din 215 fete (50%) și 216 
băieți (50%), sex ratio M:F = 1:1, cu mediul de prove-
niență urban pentru 85,15% (n=367) dintre preșcolari 
și rural pentru 14,85% (n=64), raport Urban:Rural = 
5,7:1.

Perioada de evaluare a preșcolarilor a fost 
15.02.2017 – 30.03.2017.

Metoda utilizată a fost completarea unui ta-
bel în excel cu datele personale ale copiilor: vârsta 
în luni, sex, mediul de proveniență, date anamnestice 
obținute de la părinți privind antecedentele personale 
fi ziologice și patologice (greutatea mică la naștere, 
prematuritatea, boli cronice, existența unor boli acute 
la momentul evaluării, medicația în curs), anteceden-
tele heredocolaterale la rudele de gradul 1 și 2 (HTA și 

diabetul zaharat ), efectuarea măsurăturilor unor para-
metri fi ziologici (TAD, TAS), fi ziometrici (greutatea 
corporală – G (kg), înălțimea – H (m)), calculul indi-
celui de masă corporală – IMC (kg/m2) după formula: 
IMC (kg/m2) = G (kg) /H2 (m2) .

Instrumentele de măsurat utilizate au fost: 
sfi ngomanometru aneroid cu manometru cu 2 man-
șete pentru copii și sugari Elecson – HS20C, balanță 
mecanică cu taliometru pentru cabinete medicale. 
Măsurarea TA s-a făcut respectând condiţiile pentru 
pacient și condiţiile din partea echipamentului cu di-
mensiunile manşetei în funcţie de vârstă, conform re-
comandărilor ESH (2009).

Interpretarea măsurătorilor s-a făcut cal-
culând percentilele și scorul Z, ale TAS și TAD, în 
funcție de vârstă (luni), sex și înălțime, utilizând „Pe-
diatric Percentile Calculator for Height, Weight, BMI, 
and Blood Pressure“ pentru vârsta de 2-20 ani. Greu-
tatea, înălțimea și IMC au fost interpretate, conform 
http://www.cdc.gov/growthcharts/percentile_data_fi -
les.htm. TAS și TAD a fost interpretată în funcție de 
sex, vârstă (luni) și scorul Z al înâlțimii (cm), conform 
the NHLBI’s Fourth Report on the Diagnosis (Appen-
dix B), Evaluation, and Treatment of High Blood Pre-
ssure in Children and Adolescents, May 2005: http://
www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/hbp/hbp_ped.
pdf  cu actualizările din 2017.

Metodele statistice utilizate în studiu au fost 
media aritmetică, minim, maxim, procente, rapoarte, 
chi pătrat test, ratio, risc de boală (R), risc de boală 
la cei expuși, respectiv neexpuși (Re , Rn), risc relativ 
(RR), odd ratio (OR).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Evaluarea înălțimii, în funcție de vârstă și sex, 
ne arată că 63,34% (n=273) dintre preșcolari au o dez-
voltare staturală medie (-1 >scor z > +1), sunt prea 
scunzi pentru vârsta lor (Scor z ˂ -1) 10,44% (n=45), 
dintre care foare mici (scor z ˂ -2) 4,41% (n=19), dar 
nici un copil nu a fost cu scor z ˂ -3, iar mai înalți de-
cât media vârstei (scor z˃ 1) 26,22% (n= 113), dintre 
care cu 3˃scor z˃ 2, 6,96% (n=30) și cu scor z˃ 3, 
0,69% (n=3). (vezi Figura nr.1și Tabel nr.3). Inălțimea 
medie a lotului studiat a fost 115cm, percentila medie 
68%, scor z mediu 0,48.
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Evaluarea greutății în funcție de vârstă, sex, înăl-
țime, IMC (percentile, scor Z) ne arată că preșcolarii 
au o dezvoltare staturoponderală armonică în proporție 
de 68,44% (n=295) și dizarmonică 31,55% (n=136), 
aceștia fi ind distribuiți astfel: 16,24% (n=70) sunt sub-
ponderali, iar 15,31% (n=66) sunt cu plus de greutate 
față de înălțime, supraponderali fi ind 7,19% (n=31) și 
obezi 8,12% (n=35). (vezi Figira nr. 2 și Tabelul nr.3). 
Greutatea medie a lotului tudiat a fost 19,4kg, cu IMC 
mediu de 15,58kg/m2, percentila medie 51% pentru 
G și 46% pentru IMC, iar scorul z mediu -0,07 pen-
tru G și -0,27 pentru IMC. Preșcolarii cu dezvoltare 
staturoponderală armonică (n=295) provin din rândul 
celor cu dezvoltare staturală medie 65,43% (n=193), 
iar din rândul celor cu dezvoltare staturală sub media 
vârstei 11,86% (n=35), respectiv peste media vârstei 
22,71% (n=67). Preșcolarii cu o dezvoltare dizarmo-

nică cu defi cit ponderal față de înălțime (n=70) pro-
vin din rândurile celor cu o dezvoltare staturală me-
die 67,14% (n=47), cu dezvoltare staturală sub media 
vârstei 12,86% (n=9), respectiv cu dezvoltare staturală 
peste media vârstei 15,71% (n=14). Preșcolarii cu dez-
voltare staturoponderală dizarmonică, dar cu plus de 
greutate față de înălțime (n=66) se selectează din rân-
dul celor cu dezvoltare staturală medie 50% (n=33), 
cu dezvoltare staturală defi citară 1,51% (n=1) și dez-
voltare staturală peste media vârstei 48,49% (n=32). 
Analiza datelor fi ziometrice de dezvoltare staturopon-
derală a preșcolarilor (G, H, IMC), ținând cont de vâr-
sta și sexul acestora, la lotul studiat, au o semnifi ca-
ție statistică importantă, p=0,0001 și relevă un raport 
Normopondere: Surplus ponderal: Defi cit ponderal = 
4,5:1,1:1 (vezi Tabel nr.3)

Tabel nr. 3. Distribuția dezvoltării staturoponderale a preșcolarilor din lotul studiat

STATURA în raport cu IMC
(n)
(%)

Scor z < -1 Scor z > +1 -1 >Scor z > -1 TOTAL

DIZARMONICI CU +G
(percentila IMC>85)

1
0,23%

32
7,42%

33
7,66%

66
15,31%

DIZARMONICI CU – G
(percentila IMC<5)

9
2,09%

14
3,25%

47
10,90%

70
16,24%

ARMONICI
(percentila 5<IMC<85)

35
8,12%

67
15,54%

193
44,78%

295
68,44%

TOTAL 45
10,44%

113
26,22%

273
63,34%

431
100%

p = 0,0001

Figura nr. 1. Dezvoltare staturală                     Figura nr. 2. Dezvoltare staturoponderală (IMC)
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Tabel nr. 4. Distribuția valorilor TAS în relație cu IMC ale preșcolarilor din lotul studiat

TAS în raport cu IMC
(n)
(%)

TAS – normală
TAS

Percentila > 95 TOTAL
Percentila ˂ 90 90>Percentila ˂95

(TA normală 
înaltă/preHTA)

+ G

Supraponderali
(IMC 95>percentila >85)

23
5,34%

6
1,39%

2
0,46%

31
7,19%

Obezi
(IMC percentila > 95)

23
5,34%

3
0,69%

9
2,08%

35
8,12%

– G (IMC percentila ˂5) 66
15,31%

3
0,69%

1
0,23%

70
16,24%

Armonici
(IMC 85 > percentila > 5)

251
58,24%

21
4,87%

23
5,34%

295
68,45%

TOTAL 363
84,22%

33
7,65%

35
8,12%

431
100%

p = 0,0002

Valori crescute ale TAS au fost înregistrate la 
8,12% (n=35) dintre preșcolari, iar valori normale la 
91,88% (n=396), dintre care au avut valori TA nor-
mală-înaltă (preHTA) 7,65% (n=33). Valoarea medie 
a TAS a fost 94,13 mmHg, la o percentila medie de 
46,65 % și un scor z mediu 0,05.

Preșcolarii cu valori corespunzând HTAS 
(n=35) s-au selectat dintre cei cu surplus de greutate 
(IMC cu percentila > 85) 31,42% (n=11), cu defi cit 
ponderal (IMC cu percentila ˂5) 2,85% (n=1), iar 
dintre normoponderali 65,71% (n=23). Preșcolarii cu 
surplus de greutate (+G) au prezentat valori corespun-

zătoare preHTAS sau HTAS 30,30% (n=20), față de 
14,91% (n=44) dintre normoponderali și 1,35% (n=4) 
dintre cei cu defi cit ponderal (-G).

Preșcolarii cu valori ale TAS normale, sub per-
centila 90, (n=363) au reprezentat 85,08% (n=251) 
dintre normoponderali (n=295), 94,28% (n=66) din-
tre subponderali (-G) și 69,70% (n=46) dintre cei cu 
surplus de greutate (+G) , iar cei cu valori ale TAS 
normal – înalte (preHTA)(n=33) au fost 13,63% (n=9) 
dintre cei cu surplus de greutate, 7,79% (n=23) dintre 
normoponderali și 4,28% (n=3) dintre cei cu defi cit 
ponderal, (p=0,04). (vezi Tabelul nr 4)

Figura nr. 3. Distribuția TA sistolică                       Figura nr. 4. Distribuția TA diastolică
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Tabel nr. 5. Distribuția valorilor TAD în relație cu IMC ale preșcolarilor din lotul studiat

TAD în relație cu IMC
(n)
(%)

TAD – normală
TAD

Percentila > 95 TOTAL
Percentila ˂ 90

90>Percentila ˂95
(TA normală înaltă/

preHTA)

+ G

Supraponderali
(IMC 95>percentila>85)

17
3,94%

5
1,16%

9
2,08%

31
7,19%

Obezi
(IMC percentila > 95)

21
4,87%

5
1,16%

9
2,08%

35
8,12%

– G
(IMC percentila ˂5)

58
13,46%

6
1,39%

6
1,39%

70
16,24%

Armonici
(IMC 85 > percentila > 5)

243
56,38%

26
6,03%

26
6,03%

295
68,45%

TOTAL 339
78,65%

42
9,74%

50
11,60%

431
100%

p = 0,00000000007

Analizând lotul studiat cu valori ale TAS nor-
male (n=396) (p=0,04), observăm un risc de 2,12 ori 
mai mare de a dezvolta valori normal-înalte (pre HTA) 
la cei cu surplus ponderal (+G) față de cei normopon-
derali (Re=0,16, Rn= 0,08, RR=2,12, OR =2,34) și 
un risc foarte scăzut la cei cu defi cit ponderal (-G) 
(Re=0,04, Rn= 0,08, RR=0,52, OR =0,54).

Riscul preșcolarilor cu surplus de greutate (+G) 
de a prezenta HTAS este de 2,14 ori mai mare decât al 
celor normoponderali (Re=0,17, Rn= 0,08, RR=2,14, 
OR =2,37), pe când cei cu defi cit ponderal (– G) 
prezintă un risc foarte scăzut de a prezenta HTAS 
(Re=0,01, Rn= 0,08, RR=0,18, OR =0,17).

TAD a prezentat valori crescute la 11,60% 
(n=50) dintre preșcolari și valori normale la 88,40% 
(n=381), dintre care 9,74% (n=42) au fost valori nor-
mal-înalte (preHTAD). Valoarea medie a TAD a fost 
64,95 mmHg, la o percentilă medie de 78,57 % și un 
scor z mediu 0,91.

Valori crescute ale TAD, corespunzătoare 
HTAD (percentila > 95) s-au înregistrat la 27,27% 
(n=18) dintre preșcolarii cu surplus de greutate (+G), 
8,57% (n=6) dintre cei cu defi cit ponderal și la 8,81% 
(n=26) dintre normoponderali.(p = 0,0001).

Riscul preșcolarilor cu surplus de greutate (+G) 
de a prezenta HTAD este de 3 ori mai mare decât al 
celor normoponderali (Re=0,27, Rn= 0,09, RR=2,99, 
OR =3,74), pe când riscul celor cu defi cit ponderal 
(– G) este foarte redus (Re=0,09, Rn= 0,09, RR=0,94, 
OR =0,93).

Preșcolarii cu valori normale ale TAD sub per-
centila 90, (n=339), sunt cu surplus de greutate (+G) 
3,49% (n=38), cu defi cit ponderal (-G) 17,11% (n=58) 
și normoponderali 71,68% (n=243), iar cei cu valori 
normal – înalte (preHTAD) (n=42) au surplus ponde-

ral 23,81% (n=10), defi cit ponderal 14,28% (n=6) și 
sunt normoponderali 61,90% (n=26)(p = 0,06).

Riscul preșcolarilor cu TAD normală să dez-
volte valori preHTAD este de 2,16 ori mai mare pen-
tru cei cu surplus ponderal față de normoponderali 
(Re=0,21, Rn= 0,1, RR=2,16, OR = 2,46), pe când cei 
cu defi cit ponderal au un risc foarte redus (Re=0,09, 
Rn= 0,1, RR=0,85, OR =0,83).

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, care se recomandă a fi  făcute la interval de 
cel puțin o săptămănă.

16,47% (n=71) dintre preșcolarii lotului studiat 
au avut valori ale TAS și/sau TAD peste percentila 95, 
TAS 8,5%, TAD 11,6%, iar valori corespunzătoare 
preHTAS 7,5%, preHTAD 9,74%. ceea ce impune ur-
mărirea și reevaluarea în timp a acestora pentru con-
fi rmarea sau infi rmarea unui diagostic de HTA, având 
în vedere că aceste determinări au fost făcute doar 
într-o singură ocazie, pentru fi ecare copil și nu în do-
uă-trei sesiuni repetate la distanță, mai ales pentru co-
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piii cu valori ale TA peste percentila 90. Sunt posibile 
erori, mai puțin determinate de tehnica de măsurare, 
cât mai degrabă de stresul cauzat de procedură și pre-
zența în cabinetul medical (HTA de „halat alb“), unii 
copii au fost la prima experiență de acest fel, vorbitul 
și mișcarea/agitația în timpul examinării, măsurarea 
în unitatea de învățământ unde este mai greu de păs-
trat o atmosferă de liniște și relaxare adecvate. Valori 
asemănătoare au fost obținute și de alte studii efecuate 
la preșcolari cu vârste de 4-6 ani: în Spania, 12-18%, 
cu valori de până la 27,5% în unele regiuni (Castilla 
la Mancha), China 22,2%, Brazilia 19,9%, Australia 
13,7%, Africa 9-12% (metaanaliză), Canada 7,4%, 
[11,12, 16,17].

Antecedentele heredecolaterale sunt impor-
tante în determinismul multifactorial al HTA esențiale 
și vizează prezența la rudele de gradul 1 și 2 (părinți, 
frați, bunici) a HTA, DZ, obezității, dislipidemiilor, 
eclampsiei, altor boli cardiovasculare. Determinismul 
poligenic se transmite pe linie paternă, fi ind identifi -
cate peste 50 de gene în etiologia HTA esențiale.

În acest studiu am evaluat și analizat doar pre-
zența HTA și a DZ la rudele de gradul 1 și 2. Astfel, 
AHC de HTA sunt prezente în 12,29% (n=53) din 
cazuri, iar dintre aceștia preșcolarii prezintă valori 
crescute ale TA (peste percentila 95) 22,64% (n=12), 
valori normal– înalte ale TA (preHTA) 26,41% (n=14) 
și valori normale ale TA, sub percentila 90, 50,94% 
(n=27).(p=0,008). Riscul preșcolarilor cu AHC de 
HTA este de 2,4 ori mai mare de a avea valori ale 
TA crescute, peste percentila 90, față de cei fără acest 
tip de antecedente. (Re=0,96, Rn= 0,41, RR=2,38, OR 
=2,38). (vezi Tabelul nr.6) Aceste rezultate sunt în 
concordanță și cu ipoteza că determinismul genetic 
poate infl uența 50% din cazuri.

Diabetul zaharat în AHC la rudele de gradul 1 
și 2 este prezent în 6,26% (n=27) din cazuri, asoci-
indu-se cu valori ale TA peste percentila 90, 48,15% 
(n=13) și cu valori ale TA sub percentla 90, în 51.85% 
(n=14) din cazuri.(p=0,5). Riscul preșcolarilor cu 
AHC de DZ este de 2,34 ori mai mare de a dezvolta 
TA peste percentila 90, față de cei fără AHC (Re=0,93, 
Rn= 0,40, RR=2,34, OR =2,34). (vezi Tabelul nr.6)

Tabel nr. 6. AHC ca factori de risc penru HTA la prescolar – HTA ȘI DZ la rude de gradul 1 și 2

AHC – HTA
Rude grd.1,2

Pre
HTA HTA nTA TOTAL AHC – DZ

Rude grd.1,2
Pre

HTA HTA nTA TOTAL

HTA 14
3,25%

12
2,78%

27
6,26%

53
12,29% DZ 7

1,62%
6

1,39%
14

3,25%
27

6,26%

fără HTA 50
11,60%

59
13,69%

269
62,41%

378
87,% fara DZ 57

36,42%
65

15,08
282

65,42%
404

93,73%

TOTAL 64
14,85%

71
16,47%

296
68,67%

431
100/% TOTAL 64

14,85%
71

16,47%
296

68,67%
431

100/%
p = 0,008 p = 0,5

În lotul nostru prematuritatea a fost prezentă la 
5,56% (n=24) dintre preșcolari, dintre care 25% (n=6) 
au prezentat valori crescute ale TAS și/sau TAD, iar 
94,44%(n=22) valori normale, din care 8,33% (n=2) 
valori normal-înalte(preHTA).(p=0,4) Preșcolarii 
născuți prematur au un risc de 1,75 ori mai mare de 
a devolta HTA comparativ cu cei născuți la termen. 
(Re=0,33, Rn= 0,19, RR=1,75, OR =1,75). Preșcolarii 
care s-au născut la termen dar cu greutate mică la naș-
tere, 5,10% (n=22) au prezentat HTAS și/sau HTAD 
4,54% (n=1) și 95,46% valori normale ale TA, dintre 
care valori normal-înalte 9,09% (n=2).(p=0,16). (vezi 
tabelul nr. 7)

Bolile cronice/congenitale au fost prezente la 
1,39% (n-6) copii, astfel: 3 cazuri astm bronșic alergic 
sub tratament cronic inhalator/oral cu antagonişti ai 
receptorilor pentru leukotriene/glucocorticoizi/anti-
histaminice – TA valori normale, 1 caz malformație 
congenitală de cord operată – TA valori normale, 1 
caz agenezie renală dreaptă și rinichi stâng polichistic 
(fără tratament medicamentos) – HTAS std. 1. (per-
centila 95) și 1 caz de rinichi polichistic HTAS/HTAD 
stadiul 2 (percentila 98). Nici un copil din lotul studiat 
nu a prezentat afecțiuni acute și nu se afl a sub trata-
ment cu alte medicamente sau suplimente alimentare.
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Tabel nr. 7. APP ca factori de risc penru HTA la preșcolar – prematuritatea și greutatea mică la naștere

APP:
PREMATURITATEA
GREUTATEA MICĂ 

LA NAȘTERE

Pre
HTA HTA nTA TOTAL

HTA 4
0,92%

7
1,62%

35
8,12%

46
10,67%

fără HTA 60
13,93%

64
14,85%

261
60,55%

385
89,33%

TOTAL 64
14,85%

71
16,47%

296
68,67%

431
100/%

p = 0,39

Mai multe studii sugerează că valori crescute 
ale TA în copilărie se corelează cu creșterea grosimii 
intima-media la nivelul arterei carotide (GIM) și cu 
scăderea funcţiei endoteliale la vârsta adultă, fi ind un 
factor de risc important pentru HTA, hipertrofi a ven-
triculară stângă, ateroscleroză și insufi ciență renală la 
vârsta adultă [17].

HTA mascată la copii (valori normale în spital 
și valori ridicate la măsurătorile din ambulator), es-
timată la 5,7% dintre copii, se asociază cu progresia 
bolii până la apariția semnelor clinice și hipertrofi a 
ventriculară stângă. PreHTA măsurată ambulator la 
aproximativ 20% dintre copii, trebuie evaluată în con-
text, deoarece la copiii cu AHC de HTA aceste variații 
pot fi  prezente chiar la 50% din cazuri, dar și eveni-
mentele perinatale pot avea o infl uență în acest sens, 
iar variabilitatea crescută impune evaluarea riscurilor 
de leziune de organ la vârsta adultă [18].

Monitorizarea TA la preșcolari este recomandată 
anual pentru cei sănătoși și la fi ecare vizită medicală 
pentru cei cu suprapondere sau obezitate, DZ, afecți-
uni cardiace congenitale sau dobândite, malformații re-
nale congenitale și alte afecțiuni renale, posttransplant, 
afecțiuni endocrine și metabolice, neurofi bromatoza tip 
1, sindrom Wiliams, sindrom Turner, administrarea de 
medicamente cu risc de a dezvolta HTA. Aceste mă-
surători vor avea rolul de a depista HTA mascată și a 
diagnostica precoce HTA la copil [18].

Măsurarea regulată a TA la copii, începând cu 
vârsta de 3 ani poate fi  o metodă de screening pentru 
diagnosticarea precoce a afecțiunilor renale cronice, 
ce evoluează spre insufi ciență renală cronică, astfel 
chiar valori normale ale TA, dar care sunt în evolu-
ție constant ascedentă spre HTA, coroborate și cu alți 
factori de risc pot fi  indicatori importanți în depistarea 

precoce a acestora [18, 19]. Valori ridicate ale TA mă-
surate la un braț impun repetarea măsurătorii la ambele 
brațe și la un membru inferior; în mod normal valorea 
TA la membrul inferior este cu 10-20 mmHg mai mare 
decât la membrele superioare. Dacă TA la membrul in-
ferior este mai mică decât la membrele superioare sau 
dacă pulsul femural este slab palpabil sau absent, se ri-
dică suspiciunea de coarctație de aortă. Valori ridicate 
ale TA asociate cu tahicardie pot fi  indicatori pentru 
hipetiroidie, feocromocitom, neuroblastom. HTA aso-
ciată cu retard de creștere impune investigarea pentru 
afecțiuni renale, inclusiv insufi ciența renală cronică; 
asociată cu adenoamigdalita cronică hipertrofi că ori-
entează spre posibile tulburări legate de somn. HTA 
asociată cu obezitatea tronculară orientează spre sin-
dromul Cushing, sindromul de rezistență la insulină; 
cu faciesul elfi n spre sindrom Williams, cu pete ca-
fe-au – lait spre neurofi bromatoză, cu slăbiciune mus-
culară spre hiperaldosteronism, sindom Liddle. HTA și 
masele tumorale abdominale palpabile pot fi  indicatori 
pentru tumora Wilms, neuroblastom, feocromocitom, 
rinichi polichistic, hidronefroză [1,2,4,19].

Algoritmul de evaluare a TA la copii, prezen-
tat în fi gura nr.5, presupune o monitorizare a celor cu 
preHTA timp de 6 luni, a celor cu HTA std. 1 timp 
de 1 lună iar a celor HTA std 2 timp de o săptămână 
dacă sunt asimptomatici, înregistrându-se grafi c va-
lorile TA și corectând eventualele abateri de la un stil 
de viață sănătos (alimentație, activitate fi zică, odihnă, 
suplimente alimentare, alți factori de stres). Dacă va-
lorile ridicate persistă copilul va fi  orientat spre un 
serviciu de pedatrie sau cardiologie pediatrică pentru 
investigații complexe și precizare de diagnostic. Dacă 
sunt simptomatici evaluarea cardiologică și instituirea 
tratamentului se face imediat [4].
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Tratamentul HTA la preșcolari este în primul 
rând igieno-dietetic, vizând o alimentație adecvată 
vârstei atât din punct de vedere caloric cât și al prin-
cipiilor alimentare, atfel încât să se mențină un IMC 
sub percentila 85, activitatea fi zică moderată spre in-
tensă susținută cel puțin 30-60 minute/zi, combate-
rea sedentarismului, ținta fi ind TA sub percentila 90. 
Dacă măsurile de schimbare a stilului de viață rămân 
fără rezultat se va lua în considerare inițierea unui tra-
tament medicamentos. Daca HTA este simptomatică 
(cefalee, fatigabilitate, tahicardie, dureri toracice pre-
cordiale, tulburări de somn) tratamentul medicamen-
tos se va iniția imediat, de asemenea dacă se ecocardi-
agrafi a evidențiază o HVS.

Având în vedere că lotul nostu a fost format din 
preșcolari ai grădinițelor cu program prelungit, unde 
ei petrec 10-12 ore/zi, asigurarea unei alimentații 
echilibrate energetic și cu nutrienți de calitate supe-
rioară, cu cantități adecvate de fi bre alimentare, este 
esențială deoarece la grădiniță ei primesc 75% din ne-
cesarul zilnic de nutrienți, aici se formează gusturile, 
atitudinile şi comportamentele responsabile necesare 
asumării unei alimentaţii corecte şi a unui stil de 
viaţă sănătos pentru copii, infl uențând în același timp 
și comunitatea în care trăiesc. Factorul nutrițional 
este esențial pentru o dezvoltare armonioasă a copii-
lor, scade riscul de îmbolnăvire în perioada copilăriei 
și adolescenței, cu răsunet pozitiv pe termen lung la 
vârsta de adult. Educația nutrițională a copiilor dar 
și a familiilor din care aceștia provin, cât și educația 

pentru activitate fi zică zilnică susținută, minim 30-60 
de minute, este deosebit de importantă în prevenirea 
HTA la orice vârstă. Prezența nutriționist-dieteticie-
nilor în colectivitățile de copii, necesitatea ghidurilor 
nutriționale pentru colectivățile de copii, actualizate 
la standardele internaționale actuale, necesitatea unor 
rețetare adecvate acestor colectivități ar putea face di-
ferența în realizarea acestor deziderate.

Programul de screening a TA la copii începând 
cu vârsta de 3 ani este deosebit de important, deoarece 
HTA este asimptomatică mult timp, fi ind depistată 
când deja se instalează HVS și angiopatia hiperten-
sivă. Aceasta ar presupune:

– dotarea cabinetelor medicale școlare cu tensi-
ometre de tip aneroid cu manșete de diferite dimensi-
uni, adecvate vârstei copiilor, cu pulsoximetre digitale 
pentru copii, cu computere și acces la internet pentru 
utilizarea softurilor internaționale autorizate de calcul 
al percentilelor și interpretarea corectă a datelor;

– asigurarea cu personal califi cat a cabinetelor 
medicale școlare (medici și asistente medicale), atât 
în mediul urban cât și în mediul rural, conform legis-
lației în vigoare;

– asigurarea accesului direct al copiilor depis-
tați la serviciile de specialitate, prin acordarea biletu-
lui de trimitere gratuit direct din cabinetul medicului 
școlar care a făcut depistarea, reducând birocrația și 
fără a mai plimba pacientul între servicii, câștigân-
du-se timp prețios.

Figura nr. 5. Algoritm de evaluare a TA la copii [4]
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CONCLUZII

1. HTA la preșcolar este subdiagnosticată, în 
lotul nostru nu am avut în evidență nici un copil cu 
HTA, dar am depistat 16,47% (n=71) preșcolari cu 
valori corespunzătoare HTA std. 1 și 2.

2. Factori de risc pentru HTA la lotul de peșco-
lari studiat au fost : surplus ponderal 15,31%(n=66) 
(RR=2,12 HTAS, RR= 3, HTAD), AHC de HTA 
12.29% (n=53) (RR=2,38) și/sau DZ 6,26% 
(n=27)(RR=2,34), prematuritate/greutate scăzută 
la naștere 10,67% (n=46)(RR=1,75)

3. Monitorizarea TA începând cu vârsta de 3 
ani este necesară pentru diagnosticarea precoce a 
HTA esențiale și secundare.

4. Inițierea timpurie a măsurilor profi lactice 
este esențială pentru prevenirea HTA și a bolilor 
cardiovasculare la adolescenți și adulți.
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