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Abstract
The study analyzed the correlation between body mass index (BMI) values and the occurrence of acute coronary events (ACE) on a sample of 865 subjects. In order to evaluate the ACE risk, the BMI was followed, and
according to its values, the classification of subjects into groups of normoponderales, overweight and obese. The
prevalence of ACE was increasing in relation to the increase in BMI, being maximum in obese subjects (10%),
and 7.52% in the overweight ones.
Keywords: acute coronary events (ACE), body mass index (BMI), obesity, normoponderal,
overweight

Rezumat
Studiul a analizat corelaţia dintre valorile indicelui de masă corporală (IMC) şi apariţia evenimentelor
coronariene acute (ECA) pe un eşantion de 865 de subiecţi. Pentru evaluarea riscului ECA, s-a urmărit
IMC şi, în funcţie de valorile acestuia, încadrarea subiecţilor în grupe de normoponderali, supraponderali şi
obezi. Prevalenţa ECA a fost crescătoare în raport cu creşterea IMC, fiind maximă la subiecţii obezi (10%),
şi de 7,52% la cei supraponderali.
Cuvinte cheie: evenimente coronariene acute (ECA), indice de masă corporală (IMC),
obezitate, normoponderal, supraponderal

Introducere
Termenul de „indice de masă corporală“ a fost
conceput de Adolphe Quetelet, un astronom belgian, matematician, statistician şi sociolog, care a
elaborat conceptul de „fizică socială“ (10). Ancel
Benjamin Keys, un fiziolog american care a studiat
influenţa dietei asupra sănătăţii, a introdus termenul modern de index de masă corporală (IMC), definit ca raportul dintre greutate şi înălţimea la păCorresponding author:
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trat, într-o lucrare publicată în ediţia din iulie 1972
a revistei „Journal of Chronic Diseases“, ca un indicator relativ al obezităţi (11,12,13).
Originea cuvântului „obezitate“ se găseşte în
latină, „obesidas“ fiind un cuvânt derivat de la verbul „ob edo, od edere“ = „a mânca mult si lacom, a
mânca în exces“. Obezitatea este definită ca o stare
patologică manifestată printr-o îngrăşare anormală (14), este o afecţiune medicală de nutriţie şi metabolism ce duce la diverse afecţiuni şi probleme
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de sănătate, care pot determina o speranţă de viaţă redusă (15,16,17).
Iniţial, o afecţiune rar întâlnită, a devenit o problemă serioasă după secolul XX, la început doar în
ţările dezvoltate, ulterior şi în ţările în curs de dezvoltare, cel mai frecventă urban, iar rata obezităţii
în creştere la nivel mondial a determinat OMS să o
recunoască oficial, în anul 1997, drept o epidemie
globală (19,20,21,22).
Creşterea indicelui de masă corporală (IMC)
măreşte riscul de apariţie a bolii cardiovasculare
(1,2,3), iar valorile ridicate ale tensiunii arteriale,
colesterolului şi glicemiei modifică parţial efectele.
Încercările de a modifica obiceiurile culinare din
prezent pentru controlarea greutăţii sunt utile
doar pe termen scurt (4,5), majoritatea medicamentelor pentru scădre ponderală neavând eficienţă constantă şi persistentă şi nici profil acceptabil de siguranţă (6,7). Intervenţia chirurgicală este
indicată doar persoanelor cu grad ridicat al IMC
(8,9).
Au fost efectuate cercetări multiple ca urmare
a frecvenţei în creştere la nivel mondial a bolilor
cardiovasculare datorate creşterii IMC şi a prevalenţei persoanelor supraponderale şi obeze în tot
mai multe ţări de pe glob (8,9).
Această situaţie a generat preocupări cu privire
la o creștere potenţială masivă la nivel mondial a
bolilor cardiovasculare ca fiind rezultat al creșterii
IMC și al prevalenţei excesului de greutate și al
obezităţii în majoritatea ţărilor (18).
În ultimii ani, numărul persoanelor supraponderale şi obeze a crescut foarte mult, la nord-americani prevalenţa crescând de la 40-43% în anii ´80
la aproape 70% în prezent, atât la bărbaţi, cât şi la
femei.
Creşterea alarmantă a numărului persoanelor
obeze şi supraponderale s-a înregistrat şi în Australia, Sudul Africii, America Centrală şi de Sud. În

Europa de Est, prevalenţa persoanelor supraponderale este de 40-50%, însă, în ultimele decenii,
creşterea s-a mai atenuat (18).
Studiile au arătat ca valori ridicate ale IMC determină un risc de mortalitate prin boli cardiovasculare de 30% la fiecare 5 kg/mp în plus peste
22,5-25 kg/mp. La 30-35 kg/mp, supravieţuirea
mediană scade cu 2-4 ani; la 40-45 kg/mp, scade
cu 8-10 ani (ceea ce este asemănător comparativ
cu efectele fumatului) (1).

Scopul studiului
Studiul a urmărit corelaţia dintre creşterea indicelui de masă corporală şi prevalenţa evenimentelor coronariene acute.

Material şi metodă
Lotul, dimensionat la un număr de 865 de subiecţi, a fost realizat prin selectarea randomizată a
unui număr de subiecţi de sex masculin şi feminin,
cu profil asemănător cu cel al populaţiei generale.
Valoarea medie a IMC la subiecţii afectaţi de
ECA (24,69) nu a variat elocvent comparativ cu valoarea medie a IMC a subiecţilor fără ECA (25,76).
Valoarea medie a indicelui de masă corporală la
subiecţii de gen masculin a fost 25,90 la cei fără
ECA şi 26,64 la cei cu ECA, iar la cei de gen feminin
– 23,718 la cei fără ECA şi 25,21 la cei cu ECA.
Prevalenţa ECA la subiecţii cu IMC peste 25 (supraponderali şi obezi) a fost aproximativ dubla valorilor indicelui de masă corporală mai mari de 25,
aceasta a fost dublă (8,11%) în comparaţie cu prevalenţa ECA la subiecţi normoponderali, cu un indice de masă corporală sub 25 (4,07%).
Prevalenţa ECA la subiecţii obezi (cu IMC > 30)
a fost 10%, şi de 7,52% la subiecţii supraponderali.

Figura 1. Valoarea
medie a indicelui de masă
corporală în funcţie de
prezenţa sau absenţa
evenimentelor coronariene
acute
309

Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. 14, no. 3 (67), 2019

Figura 2. Prevalenţa
evenimentelor
coronariene acute

Rezultatele în funcţie de gen la bărbaţi au relevat o prevalenţă a ECA la normoponderali de
4,27% şi 5,99% la cei cu IMC > 25, dintre care
5,45% cei supraponderali şi 7,69% la cei obezi.
La femei, IMC a avut un rol mult mai însemnat
în relaţia cu frecvenţa evenimentelor coronariene
acute. Prevalenţa ECA a subiecţilor de gen feminin
a fost de 3,61% pentru cele cu IMC < 25 şi 10,84%
pentru cele cu IMC > 25, 9,74% pentru cele supraponderale şi 14,29% pentru cele obeze.
Infarctul miocardic acut a fost prezent la subiecţii normoponderali în procent de 0,9%, comparativ cu subiecţii cu IMC > 25 în procent de
2,15%, cu cei supraponderali de 1,25% şi cei obezi
de 5%.
Infarctul miocardic acut la persoanele masculine a avut o prevalenţă de 1,22% la normoponderali, 1,84% la supraponderali şi obezi, 1,81% la supraponderali şi 1,96% la persoanele cu obezitate.
La subiecţii feminini, prevalenţa a fost de 0,36%
la cele normoponderale comparativ cu femeile supraponderale şi obeze, unde prevalenţa IMA a fost

Figura 3. Prevalenţa infarctului
miocardic acut
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de 2,96%, dintre care 1,36 cele supraponderale şi
8,16% cele obeze.
Prevalenţa anginei instabile la subiecţii normoponderali (3,39) a fost de 2 ori mai mică decât prevalenţa la subiecţii cu valori ale IMC peste valorile
normale (6,68%), 6,90% la supraponderali şi 6,00%
la obezi.

Rezultate şi discuţii
Valoarea medie a IMC la subiecţii afectaţi de
ECA (24,69) nu a variat elocvent comparativ cu valoarea medie a IMC a subiecţilor fără ECA (25,76).
Comparând însă doar valorile medii, nu se poate analiza relaţia intimă dintre una dintre modalităţile cele mai sensibile de apreciere ale obezităţii
și frecvenţa ECA, fiind necesară aprecierea dispersiei datelor și, mai ales, comportamentul extremelor, în special al valorilor care încadrează subiecţii
în categoria obezităţii; de aceea, se va urmări frecvenţa ECA la aceste categorii.
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Figura 4. Prevalenţa anginei instabile

Valoarea medie a IMC la cei cu evenimente coronariene acute a fost cu doar 5% mai mare (media 24,69; IC95% al mediei 24,381-25,005; DS 4,517; mediana - 24,38; limite 16,63-44,17) faţă
de media indicelui de masă corporală înregistrat la
subiecţii fără evenimente coronariene acute (media - 25,76; IC95% al mediei 24,383-27,138; DS 4,95; mediana - limite 16,53-41,27).
Valorile medii ale IMC la subiecţii de gen masculin au condus la valori foarte apropiate la subiecţii afectaţi de evenimente coronariene acute (media = 26,64; DS - 4,1605; IC95% al mediei
24,694-28,588; limite 21-41,27) și la cei fără evenimente coronariene acute (media = 25,90; DS 4,23; IC95% al mediei 25,466-26,340; limite 15,6744,17), diferenţa mică dintre cele două medii
nefiind semnificativă statistic (p = 0,58).
La subiecţii de gen feminin, s-a observat o diferenţă semnificativă (p = 0,0463) între media valorilor IMC la cazurile cu ECA (media -25,21; IC95% al
mediei 23,273-27,147; DS - 5,37; mediana -25,675)
și media valorilor subiecţilor fără ECA (media 23,718; IC95% al mediei 23,298-24,137; DS 4,5149; mediana - 23,04; limite 15,67-42,24).
Prevalenţa ECA la subiecţii cu IMC peste 25 (supraponderali şi obezi) a fost aproximativ dubla valorilor indicelui de masă corporală mai mari de 25,
aceasta a fost dublă (8,11%) în comparaţie cu prevalenţa ECA la subiecţi normoponderali, cu un indice de masă corporală sub 25 (4,07%).
Riscul ECA la subiecţii cu IMC peste 25, subiecţii supraponderali sau obezi, a fost de 2,2 ori mai
mare comparativ cu cei normoponderali, cu IMC <
25 (RR = 2,2; IC95% al RR 1,2651-3,8357; p =
0,005), valoarea riscului relativ având o semnificaţie statistică înaltă (p = 0,005).

Prevalenţa ECA a prezentat o tendinţă ascendentă în corelaţie cu creșterea IMC, valoarea prevalenţei evenimentelor coronariene acute fiind
maximă la subiecţii al căror IMC îi încadra în clasa
obezităţii (10%) și de 7,52% la subiecţii supraponderali.
Riscul a fost, totodată, mai ridicat la cei cu obezitate comparativ cu subiecţii normoponderali, valoarea riscului fiind de 2,5 ori mai mare la obezi,
fiind și aici identificată semnificaţia statistică necesară validării rezultatelor (RR = 2,45; IC95% 1,16935,1567; p = 0,0176).
Prevalenţă evenimentelor coronariene acute la
subiecţii supraponderali (7,52%) a fost cu peste
50% mai mare decât la subiecţii normoponderali,
riscul la subiecţii supraponderalii a fost, astfel, de
1,72 ori mai ridicat faţă de normoponderali (RR =
1,718; IC95% 0,948-3,114; p = 0,0744).
Încercarea de a evalua o frecvenţă mai mare la
categoria de subiecţi supraponderali alături de cei
obezi riscă să nu fie elocventă, prevalenţa ECA la
subiecţii supraponderali şi obezi fiind de aproape
6%, comparativ cu cea observată la subiecţii normoponderali.
Gruparea subiecţilor obezi de gen masculin, cei
cu IMC > 30, a condus la o prevalenţă (7,69%) de
aproape 2 ori mai mare faţă de normoponderali și
cu 40% mai mare faţă de supraponderali, confirmând aceeași tendinţă de creștere a prevalenţei
ECA odată cu creșterea IMC.
Chiar dacă riscul la bărbaţii cu obezitate a fost
de 1,8 ori mai mare faţă de subiecţii normoponderali, pentru cei supraponderali comparaţia cu cei
normoponderali nu a surprins un risc mai mare ale
evenimentelor coronariene acute (RR = 1,28;
IC95% 0,4874-3,3503; p = 0,62), neputând fi asigu311
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rată de către datele studiului semnificaţia statistică necesară nici pentru riscul cumulat al supraponderalilor şi obezilor faţă de normoponderali (P =
0,4584).
IMC la subiecţii feminini a avut un rol mult mai
puternic în relaţia cu frecvenţa ECA. Femeile cu
IMC peste 25 au avut o prevalenţă de 10,84%,
această valoare fiind de trei ori mai mare decât
prevalenţa ECA de la subiecţii de gen feminin normoponderali de 3,61%, 9,74% pentru cele supraponderale şi 14,29% pentru cele obeze, fiind de 4
ori mai mare faţă de cazurile normoponderale.
Riscul ECA la persoanele feminine obeze a fost
de 4 ori mai mare comparativ cu cazurile normoponderale de același gen, riscul având o înaltă
semnificaţie statistică (RR=3,96; IC95% 1,58199,8988; p = 0,003), iar riscul prezenţei aECA al cazurilor de gen feminin supraponderale comparativ
cu subiecţii al căror indice de masă corporală prezenta valori încadrabile în categoria normoponderală a fost de peste 2,5 ori mai mare (RR=2,6981;
IC95% 1,2423-5,8595; P = 0,0121).
Riscul cumulat indiferent de amploarea devierii ascendente a indicelui de masă corporală faţă
de valorile normale ale acestuia a fost de 3 ori mai
mare (RR= 3; IC95% 1,4536-6,1998; P = 0,0030).
IMA la subiecţii cu IMC peste 25 au avut o frecvenţă de 2,15%, fiind de peste două ori mai mare
decât prevalenţa IMA la subiecţii cu IMC normal,
cu o valoare de 0,9%, la subiecţii cu obezitate prevalenţa infarctului miocardic acut a fost de 5%, iar
la supraponderali de 1,25%.
Riscul IMA la cei cu obezitate a fost de aproximativ 10 ori mai mare comparativ cu subiecţii normoponderali (RR=9,56; IC95% 3-30,45; P = 0,0001),
nefiind însă identificat un risc semnificativ mai
mare și la subiecţii supraponderali (p=0,64).
Corelând riscul cumulat la subiecţii obezi și
normoponderali, s-a putut estima un risc cumulat
al subiecţilor cu valori ale IMC peste25 de 2,4 ori

mai mare comparativ cu subiecţii normoponderali.
Discrepanţa cea mai mare dintre prevalenţa
IMA la subiecţii supraponderali sau obezi, de
2,96%, și valoarea prevalenţei la subiecţii normoponderali, de 0,36%, a fost identificată la femei.
Obezitatea reprezintă unul dintre cei mai importanţi vectori asociaţi cu IMA. La femeile cu obezitate, prevalenţa IMA de 8,16% a fost de peste 20
de ori mai mare comparativ cu cea de la normoponderali (0,36%) și de peste 6 ori mai mare comparativ cu prevalenţa IMA de la femeile supraponderale.
Riscul IMA a fost de 22,6 ori mai mare la persoanele feminine obeze (RR = 22,612; IC95%
2,581-198,082; P = 0,0049) , iar riscul cumulat al
IMA la subiecţii de același gen cu valori ale IMA
peste valorile normale de 8,18 ori mai mare comparativ cu riscul la subiecţii normoponderali (RR =
8,19; IC95% 1,0933-67,4815; P = 0,0407).
Angina instabilă a prezentat valori ale prevalenţei la cei cu IMC sub 25 (3,39) de 2 ori mai mică
decât prevalenţa la subiecţii normoponderali
(6,68%), prevalenţa la supaponderali fiind de 6%,
iar la cazurile cu obezitate de 6,9%.

Concluzii
Riscul evenimentelor coronariene acute la persoanele cu IMC > 25 la subiecţii supraponderali
sau obezi a fost de 2,2 ori mai mare comparativ cu
persoanele normoponderale, cu un indice de masă
corporală sub valoarea de 25 (RR = 2,2; IC 95% al
RR 1,2651-3,8357; p = 0,005). Prevalenţei evenimentelor coronariene acute i s-a identificat o tendinţă ascendentă în relaţie cu creșterea valorilor
indicelui de masă corporală, valoarea prevalenţei
evenimentelor coronariene acute fiind maximă la
subiecţii al căror IMC îi încadra în clasa obezităţii
(10%) și de 7,52% la subiecţii supraponderali.
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