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REZUMAT
Introducere. Infarctul miocardic reprezintă o problemă de sănătate publică importantă atât la nivel naţional, cât 

şi la scară mondială. Ceea ce nu se cunoaşte încă în mod amănunţit sunt factorii care determină apariţia IM în mod 
diferit la diferite subgrupuri etnice din cadrul aceleiaşi populaţii.

Obiectivele studiului. Scopul lucrării este acela de a studia eventualele diferenţe în ceea ce priveşte vârsta de 
apariţie a IM, clasa Killip şi aria infarctizată între populaţia de etnie turco-tătară şi populaţia generală (de etnie 
română) de-a lungul a celor 4 ani de studiu (2008-2011).

Material şi metodă. Studiul s-a desfăşurat în cadrul Clinicii de Cardiologie a SCJU Constanţa în perioada ianuarie 
2008 – decembrie 2011, fi ind incluşi 1.320 pacienţi diagnosticaţi cu SCA cu supradenivelare de segment ST. Dintre 
aceştia, 1.139 au fost de etnie română şi 181 de etnie turco-tătară. Tipul studiului este de tip caz-control.

Rezultate. După aplicarea testului chi-pătrat, diferenţele observate ale distribuţiei cazurilor în cele 2 subpopulaţii 
în funcţie de aria infarctată sunt semnifi cative din punct de vedere statistic (p = 0,335).

La analiza clasei Killip distribuţia observată este una omogenă, deci nu există diferenţe semnifi cative statistic între 
cele două loturi.

Rezultatele indică faptul că diferenţele sunt semnifi cative statistic pentru grupele de vârstă 45-59 de ani şi pentru 
grupa de vârstă > 75 ani la un nivel de semnifi caţie statistică p  <  0,05.

Cuvinte cheie: aria infarctată, vârstă, clasa Killip

ABSTRACT
Myocardial infarction represents a public health issue both locally and also worldwide.Certain aspects 

regarding the occurance of myocardial infarction în diff erent ethnic groups within the same population are 
not thoroughly known.

Aim. The purpose of this study is to study the possible diff erences regarding the age of occurrence for 
myocardial infarction, Killip classifi cation, and infarction area between the turkish and romanian population 
during the 4 years of study (2008-2011).
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Material and methods. It is a case control type study. The study was developed în the Cardiology Clinic 
of the Emergency Clinical Hospital of Constanta County during January 2008 – December 2011. A number 
of 1,320 STEMI pacients were enrolled and monitored during this period of time. 1,139 of these pacients 
were romanian ethnics and 181 were turkish ethnics.

Results. The results obtained using the chi-square test regarding the infarction area compared between 
the two lots showed diff erences with statistical signifi cance (p = 0,335).

Aft er analizing the Killip classes between the two lots, the diff erences found had no statistical 
signifi cance.

The results indicate the fact that there is statistical signifi cance for the age groups of 45-59 and for the age 
group over 75 with a p < 0.05.

Key words: infarction area, age , Killip class

INTRODUCERE
Infarctul miocardic reprezintă o problemă de 

sănătate publică importantă atât la nivel na-
ţional, cât şi la scară mondială. Ceea ce nu se 
cunoaşte încă în mod amănunţit sunt factorii 
care de ter mină apariţia IM în mod diferit la 
diferite sub grupuri etnice din cadrul aceleiaşi 
populaţii. În studiul de faţă am asociat populaţia 
turcă cu cea tătară datorită factorilor socio-eco-
nomico-cul turali comuni.

Moti vaţia alegerii etniei turco-tătare ca sub-
populaţie de comparat cu populaţia generală 
este şi reparti ţia concentrată a acestora în ju-
deţul Constanţa: circa 90% dintre persoanele de 
etnie turcă şi tătară din România au fost înre-
gistrate în judeţul Constanţa (aprox 40.000 de 
persoane). (1)

OBIECTIVELE STUDIULUI
Scopul lucrării este acela de a studia even-

tualele diferenţe în ceea ce priveşte vârsta de 
apariţie a IM, clasa Killip şi aria infarcti zată între 
populaţia de etnie turco-tătară şi populaţia ge-
nerală (de etnie română) de-a lungul a celor 4 
ani de studiu (2008-2011).

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul s-a desfăşurat în cadrul Clinicii de 

Car diologie a SCJU Constanţa, în perioada 
ianuarie 2008 – decembrie 2011, fi ind incluşi 
1320 pacienţi diagnosti caţi cu SCA cu supra-
denivelare de segment ST. Dintre aceşti a am 
delimitat 2 loturi: unul de etnie română cu 1.139 
pacienţi, şi unul de etnie turco-tătară, cu 181 de 
pacienţi (2). Tipul studiului este de ti p caz-
control.

S-au centralizat datele privind vârsta, clasa 
Killip la internare şi aria infarctată la toţi pacienţii. 

Datele au fost centralizate şi apoi prelucrate cu 
ajutorul programului SPSS stati sti cs versiunea 
19, uti lizând testul chi-pătrat, testul t, testul z, 
raportul cotelor.

Am considerat arie infarctată mică cea lo-
calizată la nivelul unui singur perete cardiac 
(excluzând peretele anterior), arie infarctată 
me die cea localizată la nivelul a doi pereţi car-
diaci, excluzând aici peretele anterior, precum şi 
la nivelul unui perete cardiac (excluzând peretele 
anterior) plus ventricul drept sau doar la nivelul 
peretelui anterior; am considerat arie infarctată 
mare cea localizată la nivelul a trei pereţi car-
diaci, a doi pereţi cardiaci, dintre care unul este 
cel anterior. Evaluarea înti nderii ariei infarcti zate 
s-a realizat cu ajutorul ultrasonografi ei cardiace 
şi prin prezenţa undei ST în derivaţiile EKG.

REZULTATE

Aria infarctată 
TABELUL 1. Reparti ţia celor 2 loturi în funcţie de aria 
infarctată

Aria infarctată Mică Medie Mare

Populaţia generală
359 619 161

% 31,5% 54,3% 14,1%

Turco-tătari
46 97 38

% 25,4% 53,6% 21,0%

După aplicarea testului chi-pătrat, diferenţele 
observate ale distribuţiei cazurilor în cele 2 sub-
populaţii în funcţie de aria infarctată sunt sem-
nifi cati ve din punct de vedere stati sti c (p = 0,335).

Clasa Killip
Pentru pacienţii din acest studiu, procentul 

de pacienţi cu clasa Killip III şi Killip IV este de 
15,22%. 

Distribuţiile observate, în funcţie de clasa 
Killip, sunt redate în tabelul următor, atât pentru 
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populaţia generală, cât şi pentru populaţia 
turco-tătară.

TABELUL 2. Reparti ţia celor 2 loturi în funcţie de clasa 
Killip

Killip I Killip II Killip III Killip IV
Populaţia 
generală

Pacienţi 740 226 97 76
% 64,97% 19,84% 8,52% 6,67%

Turco-
tătari

Pacienţi 115 38 15 13
% 63,54% 20,99% 8,29% 7,18%

Se observă că procentul pacienţilor cu IMA 
clasa Killip III şi IV este aproximati v egal pentru 
cele două gropuri studiate, respecti v 15,19% 
pentru populaţia generală şi 15,47% pentru 
populaţia turco-tătară (3). Distribuţia observată 
este una omogenă, deci nu există diferenţe sem-
nifi cati ve stati sti c între cele două loturi. Testul 
Chi-pătrat returnează valoarea 0,22. Aceasta 
este mai mică decât valoarea tabelară a lui chi-
pătrat pentru trei grade de libertate, respecti v 
7,815, deci ipoteza nulă este acceptată, iar dife-
renţele nu sunt semnifi cati ve stati sti c (p = 0,9743).

Vârsta
Am comparat diferenţele înregistrate între 

vârstele medii ale pacienţilor pe sexe, în funcţie 
de etnie, uti lizând testul t Student. 

Pentru bărbaţi s-a calculat o diferenţă semni-
fi cati vă stati sti c (p < 0.05) a vârstei medii de 2,28 
ani. Vârsta medie a bărbaţilor din populaţia ge-
ne rală a fost de 60,33 ani, în ti mp ce pentru 
populaţia de origine turco-tătară de sex masculin 
vârsta medie a fost de 58,05 ani.

Pe perioada celor patru ani de studiu vârsta 
medie şi mediana nu au prezentat diferenţe 
sem nifi cati ve stati sti c de la un an la altul.

În cazul femeilor, diferenţa observată a vâr-
stei medii este nesemnifi cati vă stati sti c.

Pentru o mai bună analiză a informaţiilor, am 
împărţit pacienţii pe patru grupe de vârstă (< 45 
ani, 45-59 ani, 60-75 ani şi > 75 ani) şi am analizat 
diferenţele ce apar între bărbaţii din populaţia 
generală şi bărbaţii turco-tătari.

Am observat că numărul cel mai mare de pa-
cienţi aparţine grupei de vârstă 60-75 ani 
(37,05%). Urmează în ordine cei cu vârsta cu-
prinsă în intervalul 45-59 ani (30%) şi cei cu 
vârsta mai mare de 75 ani (26,29%). Aproximati v 
7% dintre pacienţi au avut vârsta mai mică de 45 
de ani.

Se observă din grafi cul anterior că procentul 
bărbaţilor de etnie turco-tătară cu vârsta mai 
mică de 60 de ani reprezintă aproape 55% din 
totalul bărbaţilor din această etnie.

Pentru grupele de vârstă < 45 ani şi 45-60 ani 
se observă că procentul bărbaţilor din grupul 
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GRAFICUL 1. Vârsta medie a celor 2 loturi

TABELUL 3. Distribuţia populaţiei în funcţie sex şi grupe de vârstă 

Sex Categorie Total
Populaţia generală Turco-tătari

Masculin Categorie vârstă < 45 ani 7,6%a 11,5%a 8,1%

45-59 ani 32,3%a 43,4%b 33,9%

60-75 ani 38,1%a 33,6%a 37,5%

> 75 ani 21,9%a 11,5%b 20,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Feminin Categorie vârstă < 45 ani 3,0%a 6,8%a 3,6%

45-59 ani 20,9%a 27,1%a 21,8%

60-75 ani 35,5%a 39,0%a 36,0%

> 75 ani 40,5%a 27,1%a 38,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Total Categorie vârstă < 45 ani 6,1%a 9,9%a 6,7%

45-59 ani 28,7%a 38,1%b 30,0%

60-75 ani 37,3%a 35,4%a 37,0%

> 75 ani 27,8%a 16,6%b 26,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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turco-tătarilor este mai mare decât procentul 
celor din populaţia generală. Aplicând testul z 
pentru a determina dacă diferenţele sunt sem-
nifi cati ve stati sti c, rezultatele indică faptul că di-
fe renţele sunt semnifi cati ve stati sti c pentru gru-
pele de vârstă 45-59 ani (unde procentul 
turco-tătarilor este de 43,44%, comparat cu cel 
al bărbaţilor din populaţia generală este de 
32,35%) şi pentru grupa de vârstă > 75 ani 
(11,48% turco-tătari respecti v 21,91% populaţia 
generală) la un nivel de semnifi caţie stati sti că p 
< 0.05. În tabelul de mai jos sunt marcate cate-
goriile unde se înregistrează diferenţe semni fi -
cati ve în ceea ce priveşte distribuţia populaţiei 
în funcţie de vârstă (4).

CONCLUZII
Pacienţii turco-tătari suferă IM cu înti n-1. 
dere mare într-un procent semnifi cati v 
sta  ti sti c mai mare decât pacienţii din 
populaţia generală.
Nu există diferenţe semnifi cati ve stati sti c 2. 
între cele două grupuri în ceea ce priveşte 
clasa Killip.
Vârsta medie de apariţie a IM la bărbaţii 3. 
de etnie turco-tătară este semnifi cati v 
sta ti sti c mai mică decât cea a bărbaţilor 
din populaţia generală.

Piramida vârstelor pentru bărbaţi
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GRAFICUL 2. Distribuţia procentuală 
a bărbaţilor în funcţie de 
grupele de vârstă şi apartenenţa la 
subpopulaţie
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