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REZUMAT
În Romania prevalenţa factorilor de risc cardiovascular este crescută, ţara noastră fi ind inclusă în rândul ţărilor 

europene cu risc cardiovascular crescut. 
În perioada 2011-2012 am realizat un studiu retrospectiv în care am comparat prevalenţa factorilor de risc 

cardiovasculari pe două loturi de pacienţi care prezentau hipertensiune arterială, unul constituit din pacienţi cu 
boală cardiovasculară constituită, numit caz, şi alt lot numit martor, în care pacienţii nu prezentau boală 
cardiovasculară. În studiu au participat 119 pacienţi hipertensivi din mediul urban Bucureşti, arondaţi unui cabinet 
de medicină de familie, de ambele sexe, cu vârsta între 44 şi 92 de ani. Fiecare pacient a fost investigat din punct de 
vedere al prezenţei factorior de risc cardiovascular pe baza unui chestionar în care au fost trecute informaţiile obţinute. 
Datele utilizate în studiu au fost obţinute atât din investigarea fi şelor de observaţie ale pacienţilor incluşi în studiu, 
cât şi din chestionarele realizate în urma discuţiei cu fi ecare pacient în parte. Factorii de risc cardiovascular urmăriţi 
în studiu au fost cei referitori la stilul de viaţă, precum fumatul, consumul de sare, de alcool, de grăsimi saturate, 
cafea, sedentarismul, precum şi cei care pot fi  modifi caţi prin intervenţia medicului de familie, precum nivelul 
glicemiei, profi lul lipidic, obezitatea, tensiunea arterială.

Prevalenţa factorilor de risc cardiovascular a fost crescută în rândul pacienţilor cu boală cardiovasculară constituită, 
ceea ce dovedeşte implicarea acestora în producerea bolii cardiovaculare sau cerebrovasculare, iar asocierea acestor 
factori de risc creşte incidenţa complicaţiilor cardiovasculare.

În Romania, din cauza stilului de viaţă necorespunzator şi pe fondul îmbătrânirii populaţiei, ponderea factorilor 
de risc cardiovascular a crescut, ceea ce se refl ectă în creşterea complicaţiilor cardiovasculare.

Cuvinte cheie: factori de risc cardiovascular, boală cardiovasculară

ABSTRACT
The prevalence of cardiovascular risk factors is high în Romania, our country being included among the 

European countries with high cardiovascular risk.
In the period between 2011-2012 we conducted a retrospective study în which we compared the prevalence 

of cardiovascular risk factors în two groups of patients who had hypertension, one consisting of patients 
with established cardiovascular disease called event, and another group called witness with the patients had 
not cardiovascular disease. The study involved 119 patients with hypertension în urban Bucharest ascribed 
a family medicine cabinet, of both sexes and aged between 44 and 92 years old. Each patient was investigated 
în terms of this cardiovascular risk factors using a questionnaire that were wri  en obtained information. 

Prevalence of cardiovascular risk factors was high among patients with established cardiovascular disease 
which proves their involvement în production of cerebrovascular or cardiovaculare disease and the association 
of these risk factors increase the incidence of cardiovascular complications.

In Romania due to improper lifestyle and aging population, the share of cardiovascular risk factors was 
increased as refl ected în increased cardiovascular complications.
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INTRODUCERE
Bolile cardiovasculare reprezintă principala 

cauză de morbiditate şi mortalitate cardiovas-
culară în Europa şi la nivel mondial, cu o rată a 
mortalităţii de 32% la femei şi 27% la bărbaţi în 
anul 2004, conform datelor furnizate de OMS. (1)

Principala cauză a bolilor cardiovasculare o 
reprezintă ateroscleroza. Ateroscleroza este un 
proces care se desfăşoară asimptomati c de-a 
lun gul mai multor ani şi care în momentul apa-
riţiei simptomelor presupune existenţa bolii car-
diovasculare cu un risc de mortalitate ridicat.

În cele mai multe cazuri, complicaţiile hiper-
ten siunii arteriale pe fondul aterosclerozei, cum 
ar fi  infarctul miocardic, accidentul vascular ce-
re bral sau moartea subită cardiacă, se produc 
brusc în plină stare de sănătate în mai mult de 
60% din cazuri ca primă manifestare a bolii cardi-
ovasculare înainte de aplicarea unor măsuri pro-
fi  lacti ce, ceea ce produce invaliditatea persoanei 
şi posibilitatea aplicării doar a unui tratament 
tardiv cu rol paliati v sau de profi laxie secundară. 
(2) 

Medicul de familie, prin acti vitatea de pre-
venţie primară a bolii cardiovasculare, luând în 
considerare toţi factorii de risc, adică riscul car-
diovascular global al pacientului, poate reduce 
cu 75-80% apariţia evenimentelor cardiovas cu-
lare. (3,4,5)

În unele cazuri medicii se focusează doar pe 
tratarea pacienţilor care au un singur factor de 
risc cardiovascular mult modifi cat şi pot scăpa 
din vedere pe acei pacienţi care au mai mulţi 
fac tori de risc cardiovasculari moderat modifi -
caţi, dar care, per ansamblu, au un risc cardiovas-
cular global mai mare decât cei din prima cate-
gorie.

Din acest moti v, pentru a evita subesti marea 
riscului cardiovascular, au fost create diagrame- 
algoritm care evaluează riscul global al pacien-
tului şi ajută medicul în stabilirea conduitei te-
rapeuti ce.

Cele mai uti lizate la nivel mondial sunt scorul 
de risc Framingham, care evaluează riscul de 
boală cardiovasculară la 10 ani, diagrama SCORE, 
uti lizată mai ales la populaţia europeană şi care 
cuanti fi că riscul de deces prin boală cardio vas-
culară la 10 ani şi scorul UKPDS uti lizat în special 
la diabeti ci.

Abordarea profi lacti că a factorilor de risc car-
diovasculari la pacienţii hipertensivi are rolul de 
a reduce riscul cardiovascular global la un nivel 
acceptabil, chiar dacă nu sunt ati nse valorile re-
comandate de ghiduri ca urmare a efectelor ad-
verse sau rezistenţei la tratament.

Bolile cardiovasculare cum ar fi  infarctul mio-
cardic, accidentul vascular cerebral, boala arte-
rială periferică, reprezintă un handicap major 
pentru pacient, din cauza scăderii calităţii vieţii 
şi a deteriorării stării sale de sănătate, iar pentru 
societate reprezintă o creştere a cheltuielilor în 
sănătate şi un grad crescut de ocupare a perso-
nalului medical.

Scopul acestui studiu este de a dovedi impli-
carea factorilor de risc cardiovascular ce ţin de 
sti lul de viaţă al pacientului (consum de sare, 
alcool, cafea, grăsimi saturate, sedentarism) sau 
de alţi factori de risc modifi cabili (colesterol to-
tal, trigliceride, glicemie, obezitate, hiperten-
siune arterială), în apariţia bolii cardiovasculare 
sau cerebrovasculare cu potenţial letal sau de 
scădere a calităţii vieţii, precum şi impactul aso-
cierii acestor factori de risc în potenţarea riscului 
de apariţie al complicaţiilor cardiovasculare. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Am efectuat un studiu retrospecti v ti p caz-

martor cu privire la factorii de risc cardiovascular 
la un număr de 119 pacienţi hipertensivi de am-
bele sexe, din mediul urban, respecti v municipiul 
Bucureşti , cu vârsta cuprinsă între 44 şi 92 de 
ani.

Pacienţi au fost împărţiţi în două loturi, lotul 
CAZ, care a inclus un număr de 59 de pacienţi, 
dintre care 50,84% bărbaţi şi 49,16% femei, fi ind 
reprezentat de pacienţi care prezentau una sau 
mai multe boli cardiovasculare cu vârsta cuprinsă 
între 50 şi 92 de ani, şi lotul MARTOR, care a 
inclus un număr de 60 de pacienţi, dintre care 
38,33% bărbaţi şi 61,66% femei, ce nu prezentau 
boli car diovasculare consti tuite şi aveau vârsta 
cu prin  să între 44 şi 87 de ani.

Criteriile de includere în studiu au fost vârsta 
peste 40 de ani, diagnosti cul de hipertensiune 
arterială şi prezenţa bolii cardiovasculare sub 
diferitele ei forme, infarct miocardic sechelar, 
proceduri de revascularizaţie coronariană (PTCA 
sau by-pass aorto-coronarian), arteriopati e obli-
te rantă a membrelor inferioare sau accident 
vas cular cerebral în cazul lotului caz şi absenţa 
bolii cardiovasculare în cazul lotului martor.

În cadrul vizitei la medicul de familie, pentru 
fi ecare pacient înscris în studiu a fost întocmit 
un formular care conţine date despre iniţialele 
numelui, CNP, sex, vârstă, stare socială, gradul 
de şcolarizare, fumat, consumul de alcool, con-
sumul de sare, consumul de grăsimi saturate, 
greutatea corporală, înălţime, gradul de efort 
fi zic zilnic, valoarea tensiunii arteriale, glicemia 
à jeun, profi lul lipidic, adică colesterolul total, 
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trigliceridele, iar în cazul lotului caz şi diagnos-
ti cul bolii cardiovasculare.

Pentru pacienţii înscrişi în lotul caz, datele 
luate în consideraţie au fost cele de dinaintea 
apariţiei bolii cardiovasculare, pe când datele în 
cazul pacienţilor din lotul martor au fost cele 
recente.

Toţi subiecţii înscrişi în studiu au fost hiper-
tensivi în trecut, cu valori ale tensiunii arteriale 
sistolice peste 140 mmHg şi diastolice peste 90 
mmHg, conform criteriilor ESH/ESC, actualmente 
sub tratament anti hipertensiv.

Statutul de fumător a fost acordat pacienţilor 
care fumau cel puţin 5 ţigări pe zi, cu 3 luni 
înaintea vizitei sau de apariţia bolii cardiovas-
culare sau cerebrovasculare. (6,7,8)

Efortul fi zic a fost considerat poziti v la per-
soanele care mergeau zilnic pe jos 3 km sau des-
făşurau acti vitate fi zică în gospodărie sau alte 
acti vităţi ce presupuneau consum energeti c. (9)

Consumul de alcool a fost considerat factor 
de risc pentru boala cardiovasculară la o valoare 
de peste 40 ml/zi. (10,11)

Consumul de sare a fost considerat poziti v ca 
şi factor de risc la o valoare de peste 6 grame 
zil nic.

Nivelul crescut al colesterolului a fost con-
siderat la valori mai mari de 190 mg/dl, iar în 
cazul trigliceridelor la valori peste 150 mg/dl, 
având în vedere că pacienţii incluşi în studiu 
erau hipertensivi şi prezentau şi alţi factori de 
risc cardiovasculari.

Glicemia à jeun a fost considerată crescută 
peste 110 mg/dl corespunzând toleranţei altera-
te la glucoză şi peste 126 mg/dl diabetului zaha-
rat.

Obezitatea a fost considerată la pacienţii al 
căror indice de masă corporală a depăşit 30 kg/
m2.

Consumul de grăsimi saturate în exces a fost 
considerat la un nivel mai mare de 30% din 
aportul caloric total sau peste o treime din apor-
tul total de grăsimi, precum şi la un aport de 
colesterol de peste 300 mg pe zi. (12)

În cazul pacienţilor incluşi în lotul caz, datele 
privitoare la factorii de risc au fost cele de di-
naintea producerii bolii cardiovasculare, când 
pa cienţii nu conşti enti zau sufi cient impactul 
factorilor de risc cardiovascular asupra stării de 
sănătate şi urmau mai mult sau mai puţin un 
tratament al acestora, pe când în cazul lotului 
martor datele obţinute au fost cele recente, 
pacienţii afl ându-se sub tratament al factorilor 
de risc cardiovascular şi monitorizare perma-
nentă. 

Pacienţii incluşi în studiu au fost informaţi 
asupra parti cipării în vederea monitorizării fac-
to rilor de risc cardiovascular, în conformitate cu 
declaraţia de la Helsinki privitoare la respectarea 
normelor eti ce şi a fost obţinut acordul scris în 
acest sens.

Pentru analiza stati sti că a datelor a fost cre-
ată o bază de date în Microso   Excel, care va fi  
interpretată uti lizând programul stati sti c Stati s-
ti cal Package For Social Science.

REZULTATE
Loturile CAZ şi MARTOR şi distribuţia facto-

rilor de risc (Vezi Tabelele 1, 2, 3 şi Fig. 1) au fost 
următoarele:

Din numărul total de pacienţi, de 119, în lotul 
caz au fost incluşi 59 de pacienţi, adică 49,58% cu 
vârsta cuprinsă între 50 şi 92 de ani, iar în lotul 
martor 60 de pacienţi, adică 50,42%, cu vârsta 
cu prinsă între 44 şi 87 de ani, ceea ce arată si mi-
litudinea celor două loturi de pacienţi ca număr, 
vârstă şi distribuţie pe sexe, important pen tru in-
terpretarea corectă a datelor privitoare la factorii 
de risc cardiovasculari. (Tabelul 1 şi Fig. 1)

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de fumători mai mare în cazul lotului 
caz, de 44,06%, faţă de procentul fumătorilor 
din lotul martor – 13,33% şi un ODDS RATIO de 
5,12 – ceea ce reprezintă o probabilitate cu 
412% mai mare de a fi  fumator în rândul celor 
cu boală cardiovasculară faţă de cei care nu 
prezintă boală cardiovasculară (Vezi Fig. 3).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane care consumă sare în 
exces mai mare în cazul lotului caz – de 79,66% 
– faţă de procentul consumatorilor de sare din 
lotul martor – 53,33% –, şi un ODDS RATIO de 
3,42, ceea ce reprezintă o probabilitate cu 242% 
mai mare de a consuma sare în exces în rândul 
celor cu boală cardiovasculară consti tuită faţă 
de cei fără boală cardiovasculară (Vezi Fig. 4).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane care consumă alcool în 
exces mai mare în cazul lotului caz – 25,42% – 
faţă de procentul consumatorilor de alcool din 
lotul martor – 15% –, şi un ODDS RATIO de 1,93, 
ceea ce reprezintă o probabilitate cu 93% mai 
mare de a consuma alcool în exces în rândul 
celor cu boală cardiovasculară consti tuită faţă 
de cei fără boală cardiovasculară (Vezi Fig. 5).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane sedentare mai mare în 
cazul lotului caz – 40,67% – faţă de procentul 
persoanelor sedentare din lotul martor – 23,33% 
–, şi un ODDS RATIO de 2,25, ceea ce reprezintă 
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Tabelul 1

Număr
Vârstă

Sex M Sex F Fumat
Consum de 

sare
Consum de

alcool
Nivel 

instruire 
CAZ 59 pacienţi

(49,58%)
50-92 ani

30
(50.84%)

29
(49,16%)

26
(44,06%)

47
(79,66%)

15
(25,42%)

21
(35,59%)

MARTOR 60 pacienţi
(50,42%)
44-87 ani

23
(38.33%)

37
(61,66%)

8
(13,33%)

32
(53,33%)

9
(15%)

11
(18,33%)

Tabelul 2

Consum 
cafea

Consum grăsimi
saturate

Sedentarism Obezitate Hiperpondere

CAZ 48
(81,35%)

43
(72,88%)

24
(40,67%)

22
(37,28%)

18
(30,5%)

MARTOR 44
(73,33%)

14
(23,33%)

14
(23,33%)

22
(36,66%)

25
(41,66%)

 
Tabelul 3

Hipercolesterolemie Hipertrigliceridemie Diabet Glicemie alterată HTA
CAZ 46

(77,96%)
36

(61,01%)
18

(30,5%)
11

(18,64%)
46

(77,96%)

MARTOR 41
(68,33%)

21
(35%)

5
(8,33%)

11
(18,33%)

23
(38,33%)
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FIGURA 1. Distribuţia pacienţilor pe loturi

FIGURA 2. Fumatul – factor de risc cardiovascular
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FIGURA 3. Consumul de sare – factor de risc cardiovascular
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FIGURA 4. Consumul de alcool – factor de risc cardiovascular
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FIGURA 5. Sedentarismul – factor de risc cardiovascular

o probabilitate cu 125% mai mare de a fi  sedentar 
în rândul celor cu boală cardiovasculară consti -
tuită faţă de cei fără boală cardiovasculară (Vezi 
Fig. 6).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane cu nivel de instruire 
scăzut mai mare în cazul lotului caz – 35,59% – 
faţă de procentul persoanelor cu nivel de 
instruire scăzut din lotul martor – 18,33% – şi un 
ODDS RATIO de 2,46, ceea ce reprezintă o pro-
babilitate cu 146% mai mare de a avea un nivel 
scăzut de instruire rândul celor cu boală cardio-
vasculară consti tuită faţă de cei fără boală 
cardiovasculară  (Vezi Fig. 7).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane care consumă cafea mai 

mare în cazul lotului caz, de 81,35%, faţă de 
18,33%, în lotul martor şi un ODDS RATIO de 
1,58, ceea ce reprezintă o probabilitate cu 58% 
mai mare de a consuma cafea în rândul celor cu 
boală cardiovasculară consti tuită faţă de cei fără 
boală cardiovasculară (Vezi Fig. 8).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane care consumă grăsimi 
saturate în exces mai mare în cazul lotului caz, 
de 72,88% faţă de 23,33% în lotul martor şi un 
ODDS RATIO 8,83, ceea ce reprezintă o pro-
babilitate cu 783% mai mare de a consuma 
grăsimi saturate în rândul celor cu boală cardio-
vasculară consti tuită faţă de cei fără boală 
cardio vasculară (Vezi Fig. 9).
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FIGURA 6. Nivelul de instruire scăzut – factor de risc cardiovascular
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FIGURA 7. Consumul de cafea – factor de risc cardiovascular
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FIGURA 8. Consumul de grăsimi saturate în exces – factor de risc cardiovascular
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FIGURA 9. Hipertensiunea arterială – factor de risc cardiovascular
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În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane hipertensive mai mare 
în cazul lotului caz, de 77,96%, faţă de 38,33% în 
lotul martor şi un ODDS RATIO 5,69, ceea ce 
reprezintă o probabilitate cu 469% mai mare de 
a avea hipertensiune arterială în rândul celor cu 
boală cardiovasculară consti tuită faţă de cei fără 
boală cardiovasculară (Vezi Fig. 10).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane hipertensive mai mare 
în cazul lotului caz, de 77,96%, faţă de 68,33% în 
lotul martor şi un ODDS RATIO 1,63, ceea ce 
reprezintă o probabilitate cu 63% mai mare de a 
prezenta hipercolesterolemie în rândul celor cu 
boală cardiovasculară consti tuită faţă de cei fără 
boală cardiovasculară (Vezi Fig. 11).

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane cu hipertrigliceridemie 
mai mare în cazul lotului caz, de 61,01%, faţă de 
35% în lotul martor şi un ODDS RATIO 2,9, ceea 
ce reprezintă o probabilitate cu 190% mai mare 
de a avea hipertrigliceridemie în rândul celor cu 
boală cardiovasculară consti tuită faţă de cei fără 
boală cardiovasculară (Vezi Fig. 12).

10.00%

În cadrul loturilor de pacienţi, am constatat 
un procent de persoane cu diabet zaharat mai 
mare în cazul lotului caz, de 30,50%, faţă de 
8,33% în lotul martor şi un ODDS RATIO 4,83, 
ceea ce reprezintă o probabilitate cu 383% mai 
mare de a avea diabet în rândul celor cu boală 
cardiovasculară consti tuită faţă de cei fără boală 
cardiovasculară (Vezi Fig. 13).

În cadrul loturilor de pacienţi am constatat un 
procent de persoane obeze mai mare în cazul 
lotului caz, de 37,28% faţă de 36,66% în lotul 
martor şi un ODDS RATIO 1,02, ceea ce reprezintă 
o probabilitate cu 2% mai mare de a prezenta 
obezitate în rândul celor cu boală cardiovasculară 
consti tuită faţă de cei fără boală cardiovasculară.

Există posibilitatea ca pacienţii din lotul caz 
să nu fi  răspuns cu exacti tate la întrebarea pri-
vind greutatea corporală dinaintea producerii 
bolii cardiovasculare, deoarece se şti e că obe-
zitatea – şi în special cea abdominală – se aso-
ciază cu creşterea rezistenţei la insulină, atero-
scleroză sau creşterea tensiunii arteriale, ceea 
ce are drept rezultat creşterea riscului cardio-
vascular.
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FIGURA 10. Hipercolesterolemia – factor de risc cardiovascular
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Un alt aspect urmărit în studiu a fost asocierea 
factorilor de risc cardiovascular în cadrul loturilor 
de pacienţi şi impactul acestei asocieri asupra 
apariţiei bolii cardiovasculare sau cerebro vas-
culare.

În cadrul lotului caz, cu pacienţi care prezintă 
o afecţiune cardiovasculară consti tuită, se ob-
servă că majoritatea pacienţilor – 54 – asociază 

între 4 şi 9 factori de risc cardiovascular cu un 
maximum de 20 de pacienţi cu 7 factori de risc 
(Fig. 14) şi o medie de 6,76 factori de risc per 
pacient, pe când în cadrul pacienţilor din lotul 
martor fără boală cardiovasculară consti tuită, 
se ob servă că majoritatea pacienţilor asociază 
între 1 şi 8 factori de risc cardiovasculari, cu un 
maxim de 12 pacienţi cu 2 factori de risc 
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cardiovascular (Fig. 15) şi o medie de 4,2 factori 
de risc per pacient, deci un risc cardiovascular 
global mai scăzut.

Putem spune că în cazul pacienţilor din lotul 
caz se constată o agregare mai puternică a fac-
torilor de risc cardiovascular faţă de pacienţii 
din lotul martor.

DISCUŢII
Studiul efectuat arată rolul factorilor de risc 

cardiovasculari în apariţia bolii cardiovasculare 
şi cerebrovasculare, precum şi impactul pe care 
îl are asocierea factorilor de risc cardiovascular 
în producerea bolilor cardiovasculare într-o 
populaţie din mediul urban, mai exact municipiul 
Bucureşti .

Incidenţa bolii cardiovasculare în populaţie 
este dependentă de sti lul de viaţă şi de factorii 
de risc cardiovasculari modifi cabili, aceşti a fi ind 
responsabili de aproximati v 50% din mortalitatea 
prematură de natură cardiovasculară şi de 40% 
din cheltuielile apărute ca urmare a bolilor car-
diovasculare. Combaterea factorilor de risc car-
diovasculari poate conduce la o creştere a spe-
ranţei de viaţă cu cel puţin 9 ani. (13) 

Factorii de risc cardiovasculari sunt res pon sabili 
de apariţia bolii cardiovasculare în mare măsură, 
între 83% şi 89% în cazul bolii cardiace ischemice şi 
între 70% şi 76% pentru accidentele vasculare 
cerebrale, fapt dovedit şi în studiul nostru atât prin 
prevalenţa factorilor de risc în lotul caz faţă de lotul 
martor, cât şi prin calcularea odds rati o pentru 
fi ecare factor de risc în parte. (14)

Şi în studiul nostru pacienţii diagnosti caţi cu 
boală cardiovasculară au prezentat o densitate a 
factorilor de risc cardiovascular de 6,76 per pa-
cient mai mare decât în cazul pacienţilor fără 

boală cardiovasculară, de numai 4,2 per pa-
cient. 

În România s-au desfăşurat două studii 
ample, CARDIOZONE şi SEPHAR, care au de-
monstrat prevalenţa crescută a hipertensiunii 
arteriale, precum şi a celorlalţi factori de risc 
cardiovascular, ţara noastră fi ind considerată cu 
risc crescut cardiovascular la nivel european.

Studiul SEPHAR care s-a desfăşurat în Ro-
mânia în anul 2005 pe o populaţie cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 80 de ani a arătat că doar 
14% dintre cei monitorizaţi nu prezentau factori 
de risc cardiovasculari, iar prevalenţa HTA a fost 
de 40,1%, comparabil cu populaţia europeană. 

Combaterea factorilor de risc cardiovasculari 
modifi cabili a avut drept rezultat scăderea mor-
talităţii şi morbidităţii prin bolile cardiovas cu-
lare.

Studiul SEPHAR a arătat în 2005 ca 4 din 10 
adulţi prezentau hipertensiune arterială şi mai 
mult de 50% dintre ei nu se cunoşteau hiper-
tensivi. Un procent important dintre pacienţii 
hipertensivi nou descoperiţi în 2005 au fost 
ti neri sub 40 de ani. Studiul SEPHAR a arătat că 
doar un procent de 39% dintre persoanele 
hipertensive conşti enti zau riscul HTA şi se tratau 
şi doar un procent mic de 7,8% erau bine con-
trolate cu valori ale tensiunii arteriale sub 
140/90 mmHg.

Acest control scăzut al pacienţilor hipertensivi 
în România refl ectă concepţia că normalizarea 
tensiunii arteriale sub tratament corespunde 
vindecării, ceea ce este greşit, deoarece hiper-
tensiunea arterială odată consti tuită este o 
boală cronică ce necesită tratament perma-
nent.

În ceea ce priveşte ponderea celorlalţi factori 
de risc cardiovasculari, studiul SEPHAR a arătat 
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un procent de 37% de persoane obeze în lotul 
de studiu, cu o preponderenţă feminină, 5% 
per soane cu diabet zaharat, 13% cu toleranţă 
alterată la glucoză, 46% persoane cu dislipide-
mie, 29% fumători şi 14% foşti  fumători, pon-
derea acestor factori fi ind mai mare în zonele cu 
nivel socio-economic scăzut.

În studiul SEPHAR pentru persoanele moni-
torizate, a rezultat un risc mediu de deces în 
următorii 10 ani prin boală cardiovasculară esti -
mat după diagrama SCORE (Systemati c Coronary 
Risk Evaluati on) de 3,5 (5,4 la bărbaţi şi 1,7 la 
femei), România fi ind printre ţările cu risc cres-
cut de boală cardiovasculară din Europa. (15)

Un alt studiu, CARDIOZONE, efectuat în pe-
rioada 21 aprilie – 20 iunie 2006 pe un lot de 
3.000 de pacienţi, a arătat că extrapolând datele 
la nivelul României, 40% din populaţia adultă şi 
peste 50% dintre vârstnici suferă de boli ca 
hipertensiune arterială, diabet zaharat sau 
prezintă drept factori de risc dislipidemia şi că 
fără intervenţia preventi vă a medicului aceste 
persoane vor suferi de afecţiuni cardiovasculare 
precoce sau chiar moarte subită. 

Ca efect al celor de mai sus, doi din trei 
români au drept cauză de deces bolile cardio-
vasculare, spre deosebire de ţările dezvoltate 
ale Europei de Vest, unde proporţia mortalităţii 
prin boli cardiovasculare este de 1 la 3, ceea ce 
este explicabil prin acti vitatea de prevenţie a 
acestor factori de risc şi prin conşti enti zarea 
gravităţii riscului de a nu se trata, teme care în 
aceste ţări au fost aduse în atenţia opiniei 
publice de zeci de ani. (16,17)

Nivelul de instruire scăzut reprezintă, de 
asemenea, un factor de risc cardiovascular atât 
prin scăderea complianţei la tratament, cât şi 
prin nivelul scăzut de conşti enti zare al factorilor 
de risc cardiovascular, fapt dovedit de nivelul de 
instruire scăzut al pacienţilor cu boală cardio-
vasculară consti tuită din studiul nostru.

Tensiunea arterială crescută reprezintă un 
important factor de risc cardiovascular.

Şi în studiul nostru hipertensiunea arterială a 
reprezentat un important factor de risc cardio-
vascular, procentul hipertensivilor din lotul 
pacienţilor cu boală cardiovasculară consti tuită 
fi ind mai mare comparati v cu lotul pacienţilor 
fără boală cardiovasculară.

Prevalenţa HTA la nivel mondial este în 
creştere ca urmare a apariţiei de noi mijloace de 
tratament şi datorită creşterii speranţei de viaţă 
a bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare, care 
este apreciată la aproximati v 30%. (18,19) 

Se esti mează că în anul 2050 un procent de 
20% din populaţia planetei va depăşi 65 de ani. 

Se apreciază că, la nivel mondial, prevalenţa hi-
pertensiunii depăşeşte un miliard de persoane, 
iar decesele cauzate de hipertensiune au fost de 
aproximati v 7,1 milioane pe an în 2002. (15)

Controlul inadecvat al tensiunii arteriale sis-
tolice la valori de peste 115 mmHg, conform 
OMS, reprezintă cauza principală pentru 62% 
din cazurile de boală cerebrovasculară şi 49% 
din cele de boală cardiacă ischemică, fi ind tot-
oda tă factorul de risc major pentru mortalitate 
la nivel mondial. (20)

Valoarea crescută a tensiunii arteriale repre-
zintă un important factor de risc cardiovascular, 
în special al tensiunii arteriale sistolice, astf el 
încât orice creştere peste valoarea prag de 
115/75 mmHg de 20/10 mmHg dublează riscul 
de boală cardiovasculară. (21) 

Diabetul zaharat reprezintă un factor de risc 
cardiovascular important, care creşte consi de rabil 
riscul cardiovascular global la pacientul hi perten-
siv, din cauza infl uenţei independente a acestei 
boli la nivelul organelor ţintă: cord, ri nichi, artere, 
ochi. Asocierea diabetului zaharat la bolnavul hi-
pertensiv creşte riscul accidentului vascular ce-
rebral şi al insufi cienţei renale de 4-5 ori.

Şi în studiul nostru diabetul zaharat a repre-
zentat un important factor de risc cardiovascular, 
procentul pacienţilor cu glicemia crescută din 
lotul subiecţilor cu boală cardiovasculară consti -
tuită fi ind mai mare comparati v cu lotul pa-
cienţilor fără boală cardiovasculară. Diabetul 
zaharat este o afecţiune care apare cu o frec-
venţă crescută în cazul persoanelor obeze, cu un 
IMC crescut peste 30, astf el încât această aso-
ciere a condus la uti lizarea termenului de „dia-
bezitare“.

Un studiu efectuat pe asistentele medicale 
din Statele Unite a demonstrat relaţia dintre 
greutatea corporală şi incidenţa cazurilor de 
diabet, riscul relati v de diabet fi ind de 93,2% la 
un IMC mai mare sau egal cu 35, iar o scădere a 
greutăţii corporale de cel puţin 5 kg reduce 
riscul de diabet cu cel puţin 50%. (22)

În ulti ma vreme s-a observat o creştere a 
incidenţei diabetului zaharat ti p 2 şi a obezităţii, 
ceea ce reprezintă o provocare pentru toate 
ţările, spre deosebire de alţi factori de risc car-
dio vasculari, cum ar fi  fumatul, profi lul lipidic, 
hipertensiunea arterială, la care ponderea lor în 
riscul cardiovascular global a început să scadă 
ca urmare a măsurilor igieno-dieteti ce şi de tra-
tament insti tuite.

Sedentarismul predispune la apariţia bolilor 
cardiovasculare prin creşterea incidenţei obe-
zităţii, scăderea sensibilităţii la insulină şi creş-
terea tensiunii arteriale. (23)
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Şi în studiul nostru sedentarismul a repre-
zentat un important factor de risc cardiovascular, 
procentul pacienţilor sedentari din lotul su-
biecţilor cu boală cardiovasculară consti tuită 
fi ind mai mare comparati v cu cei fără boală 
cardio vasculară.

Sedentarismul amplifi că riscul de deces prin 
boli cardiovasculare la bărbat cu 52%, iar la 
femei cu 28%. Faţă de media europeană de 27%, 
doar 19% dintre români efectuează efort fi zic în 
mod constant. 

Sedentarismul se cuanti fi că în funcţie de 
energia uti lizată zilnic în cursul acti vităţii profe-
sionale, extraprofesional, cum ar fi  pe ti mpul 
transportului la serviciu şi în ti mpul liber în cazul 
acti vităţilor sporti ve. Consumul energeti c se mă-
soară în MET, ce reprezintă rata metabolică de 
repaus a organismului, adică 3,5 ml de O2/kg/
min, echivalent a 1,2 kcal/minut.

Acti vitatea profesionala presupune un con-
sum variabil de energie. Anumite profesii cum 
ar fi  doctorii, profesorii sau functi onarii presupun 
un consum energeti c redus de aproximati v 
2.300-2.700 kcal/zi şi predispun la sedentarism, 
iar altele cum ar fi  cazul muncitorilor în domeniul 
construcţiilor sau industriei grele, presupun un 
consum energeti c ridicat, de 3.000-4.000 kcal/
zi.

Consumul energeti c în cazul acti vităţilor cas-
nice obişnuite este de 3-5 MET (240-360 kcal/
oră), grădinăritului sau săpatul este de 5-7 MET 
(360-500 kcal/oră), privitul la televizor sau statul 
în fotoliu consumă 2 MET (125 kcal/oră), con-
dusul auto 2 MET (150 kcal/oră), mersul pe jos 4 
MET (300 kcal/oră), alergarea uşoară 8 MET (600 
kcal/oră), înotul 5-11 MET (360-840 kcal/oră). 
Pentru combaterea sedentarismului o persoană 
ar trebui să efectueze un efort fi zic moderat din 
2 în 2 zile, constând în plimbări în aer liber într-
un ritm mai alert, câte 2-3 km, ti mp de 30-40 de 
minute. 

Alimentaţia necorespunzătoare bazată pe 
alimente cu un conţinut crescut de grăsimi sa-
turate predispune la obezitate.

Şi în studiul nostru consumul în exces al 
grăsimilor saturate de origine animală a repre-
zentat un important factor de risc cardiovascular, 
procentul pacienţilor care consumau grăsimi 
saturate în exces din lotul subiecţilor cu boală 
cardiovasculară consti tuită fi ind mai mare 
comparati v cu lotul pacienţilor fără boală cardio-
vasculară.

Dieta de ti p „mediteranean“, în care pre-
domină legumele, fructele, cerealele integrale 
cu un aport crescut de fi bre, vitamine, minerale 
şi grăsimi nesaturate din carnea de peşte, vită 

sau pasăre, scade riscul obezităţii şi, implicit, al 
afecţiunilor cardiovasculare.

În ulti mii ani a crescut foarte mult numărul 
persoanelor hiperponderale sau obeze, astf el 
încât, conform raportului OMS, în anul 2009 
existau 300 de milioane de persoane obeze la 
nivel mondial și 20-30% din populaţia globului 
pre zenta elementele diagnosti ce ale sindromului 
metabolic. 

Obezitatea abdominală, adică un perimetru 
abdominal mai mare de 102 cm la bărbaţi și 88 
cm la femei, se corelează cu dispunerea intra-
abdominală a ţesutului adipos în special la ni-
velul mezenterului.

În studiul nostru, obezitatea a predominat în 
rândul pacienţilor cu boală cardiovasculară, 
fi ind un factor de risc cardiovascular important. 

Acest ţesut adipos secretă în circulaţia 
portală acizi grași liberi și adipocitokine cu rol 
proinfl amator sistemic, ceea ce produce dis-
funcţie endotelială și favorizează procesul de 
ateroscleroză prin formarea plăcii de aterom. 
Adiponecti na este un hormon polipepti dic se-
cretat de adipocite cu efect anti infl amator, 
anti aterogenic și care crește sensibilitatea la in-
sulină. Creșterea adipozităţii viscerale se aso-
ciază cu un nivel scăzut de adiponecti nă serică, 
ceea ce se refl ectă prin creșterea rezistenţei la 
insulină. Ca urmare a creșterii rezistenţei la 
insulină, scade consumul glucozei la nivelul 
mușchilor striaţi, iar procesul de gluconeogeneză 
hepati că este amplifi cat, ceea ce conduce la 
creșterea glucozei serice. Celulele beta-pan-
creati ce reacţionează la hiperglicemie prin se-
creţie suplimentară de insulină și astf el se in-
stalează hiperinsulinemia de compensaţie. În 
ti mp celulele beta-pancreati ce își diminuează 
secreţia de insulină, pancreasul endocrin se 
epuizează și astf el apare glicemia à jeun modi-
fi cată, toleranţa alterată la glucoză și, în fi nal, 
diabetul zaharat ti p 2. 

Frecvent în cazul obezităţii se asociază și un 
profi l lipidic aterogen cu hipertrigliceridemie, 
HDL colesterol scăzut, microparti cule dense de 
LDL crescute și o stare de coagulabilitate cres-
cută cu risc tromboti c și de boală cardio-
vasculară. Din cauza sti lului de viaţă modern și a 
stresului coti dian, la multe persoane ti nere se 
regăsesc caracteristi cile descrise anterior, și 
anume obezitate de ti p abdominal, cu perimetrul 
abdominal peste 80 cm la femei și peste 94 cm 
la bărbaţi, dislipidemie aterogenă cu trigliceride 
crescute și HDL colesterol scăzut, HTA cu o 
valoare a TA mai mare de 130/85 mmHg și o 
toleranţă alterată la glucoză, ceea ce a fost de-
numit sindrom metabolic și predispune în ti mp 
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la un risc crescut cu 65-93% de apariţie a bolilor 
cardiovasculare (infarct miocardic, AVC, boală 
arterială periferică etc.) și o creștere a mortalităţii 
totale cu 27-37%, conform unei metaanalize a 
unor studii populaţionale importante. (24) 

Fumatul este un factor de risc important, 
care creşte incidenţa bolilor cardiovasculare de 
4 ori şi mortalitatea prin afecţiuni cardiovasculare 
de 2-3 ori faţă de nefumători.

Şi în studiul nostru fumatul a reprezentat un 
important factor de risc cardiovascular, procentul 
fumătorilor din lotul subiecţilor cu boală cardio-
vasculară consti tuită fi ind mai mare comparati v 
cu lotul pacienţilor fără boală cardiovasculară.

Renunţarea la fumat scade riscul cardio vas-
cular încă din prima zi, astf el încât la un an de la 
încetarea fumatului riscul de infarct miocardic 
se reduce la jumătate, iar după 15 ani ajunge la 
nivelul unui nefumător. 

Alcoolul consumat în canti tăţi mari are drept 
efect creşterea tensiunii arteriale. Şi în studiul 
nostru consumul de alcool în exces a reprezentat 
un important factor de risc cardiovascular, pro-
centul pacienţilor care consumau alcool în exces 
din lotul subiecţilor cu boală cardiovasculară 
consti tuită fi ind mai mare comparati v cu lotul 
pacienţilor fără boală cardiovasculară. De ase-
menea, consumul de alcool în exces, în ti mp, 
predispune la cardiomiopati e dilatati vă şi moar-
te subită. 

Fiecare pahar de alcool aduce un aport de 
70-100 de calorii, cu efect de creştere ponderală, 
astf el încât consumul de alcool zilnic ar trebui 
limitat la 30 ml.

Consumul moderat de vin roşu zilnic, adică 
un pahar în cazul femeilor şi maximum două 
pahare în cazul bărbaţilor, are un efect favorabil 
asupra aparatului cardiovascular. Acest rol be-
nefi c se datorează prezenţei în vinul roşu a 
resveratrolului, care are un puternic efect anti -
oxidant, inhibând peroxidarea lipidelor cu den-
sitate joasă (LDL), anti infl amator prin inhi barea 
ciclooxigenazei şi scăderea sintezei de prosta-
glandine proinfl amatorii, anti agregant pla chetar 
şi de sti mulare a producţiei oxidului nitric şi de 
eliberare a acestuia la nivel endo telial.

Consumul de sare în exces are drept rezultat 
atât creşterea volemiei, cât şi sti mularea baro-
receptorilor celulari la acţiunea substanţelor va-
so presoare. Acest efect de creştere a tensiunii 

arteriale este observat doar la 20-40% dintre 
bolnavii de hipertensiune arterială, la care există 
modifi cări geneti ce în transportul trans mem bra-
nar de sodiu. (23)

Şi în studiul nostru consumul de sare în exces 
a fost preponderent în lotul hipertensivilor cu 
boală cardiovasculară consti tuită.

Persoanele care au un profi l lipidic modifi cat 
în sensul unui LDL-colesterol crescut pot obţine 
o scădere cu 7% până la 12% prin schimbarea 
alimentaţiei, consumând mai multe legume, 
fructe, cereale şi carne slabă, cum ar fi  peştele, 
carnea de pasăre sau vită. La pacienţii moti vaţi 
care adoptă o dietă în special vegetariană, cu un 
consum de grăsimi sub 10 grame pe zi, se poate 
ajunge chiar la o scădere a LDL-colesterolului de 
până la 30%. (25)

Şi în studiul nostru dislipidemia a reprezentat 
un important factor de risc cardiovascular, pro-
centul pacienţilor cu dislipidemie din lotul su-
biecţilor cu boală cardiovasculară consti tuită 
fi ind mai mare comparati v cu lotul pacienţilor 
fără boală cardiovasculară.

Deci este foarte important ca populaţia să 
conşti enti zeze pericolul reprezentat de toţi 
aceşti  factori de risc în contextul procesului de 
ateroscleroză, să adopte un sti l de viaţă sănătos, 
să efectueze regulat o evaluare a stării de să nă-
tate din punct de vedere al tensiunii arteriale, 
controlului greutăţii corporale, investi gaţiilor 
bio chimice precum profi l lipidic, glicemie, he-
mo gramă, acid uric, creati nină, sumar urină, 
proteina C reacti vă, şi atunci când se impune 
apli  carea unui tratament care să reducă la un 
nivel cât mai mic toţi aceşti  factori de risc.

CONCLUZII
În România, din cauza îmbătrânirii populaţiei 

şi sti lului de viaţă neadecvat, ponderea factorilor 
de risc cardiovasculari în populaţia generală a 
crescut în ulti ma vreme, ceea ce conduce la o 
in cidenţă crescută a bolilor cardiovasculare.

Cumulul factorilor de risc cardiovasculari are 
drept rezultat creşterea riscului de apariţie al 
bolilor cardiovasculare.

Rolul medicului de familie, prin acti vitatea de 
profi laxie a factorilor de risc cardiovasculari, este 
foarte important în prevenirea apariţiei bolilor 
cardiovasculare în populaţia generală.
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