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Abstract
Cardiovascular diseases, such as acute myocardial infarction, stroke, peripheral arterial disease, chronic 

kidney disease, are a major health problem for the patient, in terms of declining quality of life, but also 
increasing spending on the health system. The aim of this study is to demonstrate the involvement of 
cardiovascular risk factors related to patients' lifestyle (salt intake, saturated fats, alcohol, smoking, 
sedentary lifestyle) or other modifiable risk factors (total cholesterol, triglycerides, obesity, hypertension 
arterial blood sugar, glycemia, metabolic syndrome), in the occurrence of cardiovascular disease and the 
impact of the association of risk factors in increasing the risk of cardiovascular complications.
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Rezumat
Bolile cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic acut, accidentul vascular cerebral, boala arterială peri-

ferică, boala cronică de rinichi, reprezintă o problemă majoră de sănătate pentru pacient, din punctul de vedere 
al scăderii calităţii vieţii, dar și al creşterii cheltuielilor în sistemul de sănătate. Scopul acestui studiu este de a 
dovedi implicarea factorilor de risc cardiovascular ce ţin de stilul de viaţă al pacienţilor (consum de sare, gră-
simi saturate, alcool, fumat, sedentarism) sau de alţi factori de risc modificabili (colesterol total, trigliceride, 
obezitate, hipertensiune arterială, glicemie) în apariţia bolii cardiovasculare, precum şi impactul asocierii fac-
torilor de risc în creșterea riscului de apariţie a complicaţiilor cardiovasculare.
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INTRODUCERE
Prezența factorilor de risc cardiovascular modifica-

bili – precum dislipidemia, fumatul, hipertensiunea ar-
terială, obezitatea, sedentarismul, consumul crescut 
de grăsimi saturate sau sare și scăzut de fructe și legu-
me, diabetul zaharat – reprezintă cauza principală de 
apariție și agravare a bolilor cardiovasculare cu evoluție 
către infarct miocardic, accident vascular cerebral sau 
moarte subită, ce reprezintă principalele cauze de mor-
biditate și mortalitate la nivel mondial (1).

Ca urmare a tendinței crescătoare a prevalenței fac-
torilor de risc cardiovascular precum dislipidemia, hi-
pertensiunea arterială, diabetul zaharat de tip 2, obezi-
tatea, sedentarismul, consumul crescut de grăsimi 
saturate sau sare și fumatul, bolile cardiovasculare au 
devenit o problemă majoră de sănătate, fiind respon-
sabile pentru aproximativ o tremie din mortalitatea în-
registrată la nivel mondial (2).

Pe lângă impactul lor asupra scăderii calității vieții, 
bolile cardiovasculare reprezintă și o povară socială ca 
urmare a mobilizării resurselor financiare și de perso-
nal calificat din sistemele de sănătate, precum și ca ur-
mare a scăderii productivității muncii (3).

La nivel mondial, s-au stabilit unele linii directoare 
de prevenție a bolilor cardiovasculare prin intervenții 
asupra factorilor de risc modificabili precum scăderea 
consumului în exces de grăsimi saturate sau de sare din 
alimentație, combaterea sedentarismului prin 
creșterea nivelului de activitate fizică (4) sau interzice-
rea fumatului (5). 

Cu toate acestea, la nivelul factorilor de decizie ai 
multor țări, în special în cazul celor slab dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare, bolile cardiovasculare sunt suba-
preciate sub aspectul impactului economic și al proble-
melor de dezvoltare ale țărilor respective, lăsând grija 
prevenției acestora doar la nivel individual.

SCOP ŞI OBIECTIVE
Scopul studiului a fost de determinare a prevalenței 

factorilor de risc cardiovasculari legați de stilul de viață 
precum consumul de sare, grăsimi saturate, alcool, fu-
mat, sedentarism, sau a altor factori de risc, precum 
colesterolul seric total, trigliceridele serice, obezitate, 
hipertensiune arterială, glicemie, sindrom metabolic, și 
a modului în care acești factori, acționând împreună, 
conduc la apariția bolilor cardiovasculare la pacienții 
hipertensivi.

Obiectivele principale ale studiului au fost: identifi-
carea asocierii dintre factorii de risc cardiovascular și 
apariția bolilor cardiovasculare; evaluarea ponderii fie-
cărui factor de risc cardiovascular în bolile cardiovascu-
lare; rolul fumatului, colesterolului total crescut și al 
glicemiei crescute la pacienții cu boli cardiovasculare; 

prezența factorilor modificabili de risc cardiovascular la 
pacienții incluși în studiu; importanța asocierii mai mul-
tor factori de risc cardiovascular la un singur pacient; 
identificarea măsurilor de control al factorilor de risc 
cardiovascular prin vizite regulate la medicul din 
asistența medicală primară.

MATERIAL ŞI METODE
S-a realizat un studiu de tip retrospectiv, caz-martor, 

cu privire la factorii de risc cardiovascular pe 245 de 
pacienți hipertensivi dispensarizați în cadrul cabinete-
lor de medicină de familie din Centrul Medical Vitan. 
Studiul a avut aprobarea pentru cercetarea datelor din 
fișele medicale ale pacienților cu nr. 257/17.01.2018. 
S-au respectat normele privind etica cercetării medicale.

Criteriile de includere au fost reprezentate de vârsta
peste 40 de ani, mediul urban, diagnosticul de hiper-
tensiune arterială și prezența bolii cardiovasculare sub 
diferitele ei forme, infarct miocardic sechelar, proce-
duri de revascularizație coronariană, arteriopatie obli-
terantă a membrelor inferioare sau accident vascular 
cerebral, boală renală cronică, în cazul lotului caz. La 
lotul martor, criteriul de includere a fost reprezentat de 
absența bolii cardiovasculare.

Criteriile de excludere au fost: diagnosticul de 
fibrilație atrială, vârsta sub 40 de ani, mediul rural. În 
cadrul vizitei la medicul de familie, pentru fiecare paci-
ent înscris în studiu a fost întocmită o fișă de urmărire 
(Tabel 1).

TABEL 1. Conţinutul fişei de urmărire

Datele de identificare ale pacientului
Sex
Vârstă
Stare socială
Gradul de şcolarizare
Fumat
Consumul de alcool
Consumul de sare
Consumul de grăsimi saturate
Greutatea corporală, înălţime
Gradul de efort fizic zilnic
Valoarea tensiunii arteriale
Glicemia à jeun
Profilul lipidic
Trigliceridele
Diagnosticul bolii cardiovasculare în lotul caz

Evaluarea stilului de viață al pacienților în ceea ce 
privește obiceiurile alimentare a fost realizată pe baza 
unui chestionar internațional de frecvență alimentară, 
iar activitatea fizică a fost evaluată conform unui ches-
tionar internațional de activitate fizică (International 
Physical Activity Questionnaire forma scurtă). Pacienții 
incluși în studiu au fost împărțiți în funcție de prezența 
bolilor cardiovasculare în două grupe: lotul caz, alcătuit 
din 137 de pacienți, echivalentul a 55,9% din lotul de 
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studiu, ce prezentau în antecedente boli cardiovascula-
re, și lotul martor, alcătuit din 108 pacienți fără boli car-
diovasculare în antecedente, ce au reprezentat 44,1% 
din totalul pacienților din studiu.

Baza de date a pacienților din studiu a fost realizată 
cu ajutorul programului Microsoft Excel, iar analiza sta-
tistică a datelor s-a realizat cu ajutorul programului Sta-
tistical Package For Social Science. Distribuția variabile-
lor cantitative a fost exprimată sub forma de medie  
± SD.

Pentru compararea frecvențelor de apariție a varia-
bilelor calitative (ordinare sau nominale), am folosit 
testul Pearson Chi-Square, iar pentru compararea pon-
derii variabilelor pe grupele de studiu am folosit testul 
Mann-Whitney.

REZULTATE
Lotul de pacienți inclus în studiu este format din 245 

de pacienți, dintre care 146 femei, reprezentând 59,6% 
din lot, și 99 bărbați (40,4%). Pentru pacienții din lotul 
caz, datele luate în considerare au fost cele de dinain-
tea apariției bolii cardiovasculare, pe când datele în ca-
zul pacienților din lotul martor au fost cele recente. În 
lotul martor, vârsta minimă a fost de 44 de ani și maxi-
mă de 87 ani, cu o medie de 67,4 ± 10,5 ani, iar în lotul 
caz vârsta minimă a fost de 50 de ani, cu o vârstă maxi-
mă de 92 de ani și o medie de 69,2±9,4 ani.

Lotul martor a fost constituit din 72 de pacienți de 
sex feminin, reprezentând 66,7%, și 36 de pacienți de 
sex masculin, reprezentând 33,3%. Din totalul bărbaților 
incluși în studiu, 63,6% au fost diagnosticați cu o boală 
cardiovasculară, iar restul de 36,4% erau nediagnosticați 
cu boli cardiovasculare, în timp ce, din totalul femeilor 
din studiu, 50,7% prezentau boli cardiovasculare, iar 
49,3% nu prezentau. Ponderea procentuală a bărbaților 
diagnosticați cu boli cardiovasculare de 63,6% a fost 
semnificativ statistic superioară procentajului de femei 
diagnosticate cu boli cardiovasculare, la care procentul 
înregistrat a fost de 50,7%, p = 0,04 (Mann-Whitney 
Test).

Cazurile de boală cardiovasculară manifestă clinic 
au fost în proporție mai mare în grupa de vârstă bărbați 
peste 55 de ani și femei peste 65 de ani – 60,77% față 
de 42,19% în grupa de vârstă bărbați sub 55 de ani și 
femei sub 65 de ani, diferența fiind și semnificativă sta-
tistic, p = 0,01 (Mann-Whitney Test).

Ponderea procentuală a pacienților de sex masculin 
cu vârsta peste 55 ani și a celor de sex feminin cu vârsta 
peste 65 ani în cadrul lotului caz a fost de 80,29% (110 
pacienți) semnificativ statistic superior procentului de 
34,29% (71 pacienți) înregistrat în cazul lotului martor 
fără boală cardiovasculară manifestă clinic, p = 0,01 
(Chi-Square Test). Vârsta pacienților peste 55 ani în ca-
zul bărbaților și 65 ani în cazul femeilor a reprezentat 

un factor de risc pentru bolile cardiovasculare evidențiat 
printr-un risc relativ (RR) de boală cardiovasculare de 
1,44 cu 95% [1,057-1,96] și p = 0,01 (Pearson Chi-Square). 

Ponderea bolilor cardiovasculare în cazul pacienților 
fumători a fost de 74,32% semnificativ statistic mai 
mare decât în cazul celor nefumători unde am înregis-
trat un procent 47,95% de pacienți cu boală cardiovas-
culară manifestă clinic, p = 0,01 (Mann-Whitney Test). 
Fumatul a reprezentat un factor de risc cardiovascular 
important pentru pacienții din studiu riscul de boală 
cardiovasculară fiind de 1,55 ori mai mare în cazul 
pacienților fumători față de cei nefumători, RR 1,55 cu 
interval de încredere 95% [1,26-1,90] și p = 0,01  
(Pearson Chi-Square).

Dintre cei 245 de pacienți dispensarizați pentru 
HTA, la 53,1% din lot, respectiv 130 pacienți, s-a realizat 
controlul valorilor tensionale crescute, în timp ce la 
46,9%, respectiv 115 pacienți, nu s-a obținut controlul 
TA. Ponderea procentuală a pacienților hipertensivi 
necontrolați terapeutic a fost mai mare în lotul caz, 
unde am înregistrat o valoare de 60,58% față de lotul 
martor, unde ponderea procentuală a pacienților hi-
pertensivi necontrolați terapeutic a fost de 29,63%, 
această diferență fiind și semnificativă statistic p = 0,01 
(Chi-Square Test). Ponderea pacienților diagnosticați cu 
boli cardiovasculare în cazul celor având tensiunea ar-
terială necontrolată terapeutic a fost de 72,17%, sem-
nificativ statistic mai mare decât în cazul celor controlați 
terapeutic hipertensiv, unde am înregistrat un procent 
41,54% de pacienți cu boală cardiovasculară manifestă 
clinic, p = 0,01 (Mann-Whitney Test). Tensiunea arteria-
lă sistolică necontrolată a reprezentat un factor de risc 
cardiovascular important pentru pacienții din studiu, 
riscul de boală cardiovasculară fiind de 1,73 ori mai 
mare în cazul pacienților necontrolați hipertensivi față 
de cei controlați, RR 1,73, 95% [1,37-2,19], și p = 0,01 
(Pearson Chi-Square).

Ponderea procentuală a pacienților cu hipercoleste-
rolemie a fost 67,88% în lotul caz, mai mare decât în 
lotul martor, unde valoarea obținută a fost de 54,63%, 
această diferență fiind și semnificativă statistic, p = 0,03 
(Chi-Square Test).

Hipercolesterolemia, evidențiată prin valori ale CT 
de peste 200 mg/dl sau la cei care urmau tratament cu 
statine ca urmare a valorilor mari anterioare ale CT, a 
reprezentat un factor de risc cardiovascular pentru 
pacienții din studiu, ce se poate extrapola la întreaga 
populație hipertensivă deoarece riscul de boală cardio-
vasculară a fost de 1,29 ori mai mare în cazul pacienților 
cu hipercolesterolemie față de cei controlați, RR 1,29 
cu 95% [1,008-1,659], și p = 0,04 (Pearson Chi-Square). 
Ponderea procentuală a pacienților cu LDL colesterolul 
peste 100 mg/dl sau care urmau tratament cu statine a 
fost de 91,6% în lotul caz, mai mare decât în cazul lotu-
lui martor, unde am înregistrat un procent de 84,8%, 
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această diferență fiind și semnificativă statistic p = 0,03 
(Chi-Square Test).

Valoarea medie a LDL-colesterolului seric a fost si-
milară în cele două loturi de pacienți, valorile medii fi-
ind de 134,9 mg/dl cu 95% [127,3-142,4] mg/dl inter-
val de încredere în lotul caz, și de 133,1 mg/dl cu 95% 
[123,37-143,2] mg/dl în lotul martor, dar la calcularea 
riscului relativ trebuie ținut cont și de pacienții care ur-
mau tratament cu statine și care intră astfel în catego-
ria pacienților la risc. Asfel, riscul relativ de boală cardi-
ovasculară înregistrat la pacienții din studiu cu 
LDL-colesterol peste 100 mg/dl sau care urmau trata-
ment cu statine pentru valorile anterior crescute ale 
colesterolului a fost de 1,32 cu 95% [0,84-2,079], și  
p = 0,21, deci a reprezentat un factor de risc pentru 
pacienții incluși în studiu.

Valoarea medie a trigliceridelor serice înregistrată 
în lotul caz a fost de 176,9 mg/dl cu 95% [156,3-197,5] 
mg/dl interval de încredere, fiind mai mare decât în ca-
zul lotului martor, unde media a fost de 143 mg/dl cu 
95% [128,8-157,2] mg/dl interval de încredere. Ponde-
rea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare în 
cazul pacienților având trigliceridele crescute peste 
150 mg/dl sau care urmau tratament cu fibrați a fost de 
64,71%, semnificativ mai mare decât în cazul trigliceri-
dele sub 150 mg/dl, unde am înregistrat un procent 
49,65% de pacienți cu boală cardiovasculară manifestă 
clinic, această diferență fiind și semnificativă statistic,  
p = 0,02 (Mann-Whitney Test).

Hipertrigliceridemia a reprezentat un factor de risc 
cardiovascular pentru pacienții din studiu deoarece ris-
cul de boală cardiovasculară a fost de 1,3 ori mai mare 
în cazul pacienților cu hipertrigliceridemie față de cei 
controlați, RR 1,3 și 95% [1,047-1,62] interval de încre-
dere, p = 0,02 (Pearson Chi-Square). 

Obezitatea exprimată printr-un indice de masă cor-
porală mai mare de 30 kg/m² a predominat la pacienții 
din studiu într-un procent de 47,8% (117 pacienți), în 
timp ce supraponderea exprimată printr-un indice de 
masă corporală cuprins între 25 și 30 kg/m² s-a regăsit 
la 31,8% (78 pacienți), iar pacienții normoponderali au 
fost într-un procent de 20,4% (50 pacienți). Riscul rela-
tiv de BCV al pacienților cu obezitate a fost de 0,97, cu 
interval de încredere de 95% [0,71-1,33] și p = 0,87 
(Pearson Chi-Square).

Ponderea pacienților diagnosticați cu boli cardio-
vasculare în rândul pacienților cu glicemie à jeun mai 
mare de 100 mg/dl a fost de 66,67%, pe când în rândul 
pacienților cu valori ale glicemiei mai mici de 100 mg/
dl valoarea procentuală a fost de 46,92%, această 
diferență în plus în cazul lotului caz fiind și semnificati-
vă statistic, p = 0,01 (Mann-Whitney Test). Glicemia à 
jeun mai mare de 100 mg/dl a reprezentat un factor de 
risc cardiovascular, înregistrând un RR de 1,42 cu inter-
val de încredere de 95% [1,13-1,78] și p = 0,01 (Pearson 
Chi-Square).

Ponderea pacienților sedentari în lotul caz a fost de 
32,1%, semnificativ statistic superior lotului martor 
dacă ținem cont de activitatea fizică exprimată ca MET 
minute consumate pe săptămână, unde 24,3% dintre 
pacienți erau sedentari, p = 0,01 (Chi-Square Test). Se-
dentarismul a reprezentat un factor de risc cardiovas-
cular înregistrând un RR de boală cardiovasculară de 
1,17 95% CI [0,93-1,47] și p = 0,2 (Pearson Chi-Square).

În lotul martor, doar 21,3% dintre pacienți consu-
mau în exces grăsimi saturate, comparativ cu lotul caz, 
unde 40,9% dintre pacienți aveau un regim alimentar 
excedentar al grăsimilor saturate, această diferență fi-
ind semnificativă statistic p = 0,01 (Chi-Square Test).

Dieta hiperlipidică a reprezentat un factor de risc 
cardiovascular, înregistrând un RR de boală cardiovas-
culară 1,45 și 95% CI [1,17-1,79], p = 0,01 (Pearson  
Chi-Square).

Distribuţia factorilor de risc cardiovascular 
modificabili 

Pacienții de sex masculin prezintă ca factori de risc 
cardiovascular modificabili cel mai frecvent în ordine 
descrescătoare circumferința abdominală crescută 
(obezitatea centrală), urmată de nivelul seric crescut al 
LDL-colesterolului peste 100 mg/dl, valoarea serică a 
colesterolului total peste 200 mg/dl, tensiunea arteria-
lă necontrolată terapeutic și toleranța alterată la gluco-
ză evidențiată printr-o valoare a glicemiei à jeun mai 
mare de 100 mg/dl.

În cazul pacienților de sex feminin, cel mai frecvent 
factor de risc cardiovascular modificabil întâlnit a fost 
reprezentat de LDL-colesterolul seric crescut peste 100 
mg/dl, urmat de obezitatea centrală exprimată prin 
circumferința abdominală crescută, valoarea colestero-
lului seric total peste 200 mg/dl, toleranța alterată la 
glucoză echivalentă unei valori a glicemiei à jeun între 
100 și 126 mg/dl sau diabet zaharat și de tensiunea ar-
terială necontrolată terapeutic.

În lotul martor, putem observa că majoritatea 
pacienților, 88 (81,5%), asociază între 2 și până la 5 fac-
tori de risc cardiovascular modificabili, cu o agregare 
medie de 3,5 factori de risc pe pacient și un maximum 
de 31 de pacienți (28,7% din lotul martor) cu 3 factori 
de risc.

În lotul caz din studiul prezentat în această lucrare, 
putem observa că majoritatea pacienților 124 (90,5%) 
prezintă între 3 și 8 factori de risc cardiovascular modi-
ficabili, cu o medie de 5,1 factori de risc pe pacient și un 
maximum de 27 de pacienți (19,7% din lotul caz) care 
grupează fiecare câte 5 factori modificabili de risc car-
diovascular.

În grupul celor 27 de pacienți din lotul caz, fiecare 
cu câte 5 factori de risc cardiovascular modificabili, 
ponderea procentuală a fiecărui factor în ordine cres-
cătoare a fost de 7,4% pentru fumat, 3,7% pentru se-
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FIGURA 1. Distribuția frecvenței factorilor de risc cardiovascular modificabili în funcţie de sex

FIGURA 2. Clasificarea pacienților din lotul caz şi martor pe grupe de factori de risc cardiovascular modificabili în funcție de numărul 
acestora

FIGURA 3. Componența 
factorilor de risc cardiovascular 
modificabili pe fiecare pacient 
din grupul celor 27 de pacienți 
din lotul caz care au asociat 5 
factori de risc
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dentarism, 7,4% pentru consumul în exces de grăsimi 
saturate, 12,59% pentru TAS necontrolată terapeutic, 
14,81% în cazul CT mai mare de 200 mg/dl, 17,03% 
pentru LDL-colesterol mai mare de 100 mg/dl, 8,88% 
pentru trigliceridele serice mai mari de 150 mg/dl, 
10,37% pentru glicemia à jeun mai mare de 100 mg/dl 
și 17,77% pentru circumferința abdominală crescută 
mai mult de 80 cm la femei și 94 cm la bărbați.

DISCUŢII
Factorii de risc cardiovascular, atât cei modificabili, 

cât și cei nemodificabili, au un rol esențial în apariția 
bolilor cardiovasculare precum infarct miocardic, pro-
ceduri de revascularizație miocardică, accident vascu-
lar cerebral, boală arterială periferică sau boală cronică 
de rinichi. Stilul de viață și factorii de risc cardiovascular 
modificabili sunt responsabili de mortalitatea de cauză 
cardiovasculară în proporție de 50%, dar și de aproxi-
mativ 40% din cheltuielile ce survin în urma bolilor car-
diovasculare (6).

Conform literaturii de specialitate, speranța de viață 
poate crește cu aproape 10 ani dacă factorii modifica-
bili de risc cardiovascular ar fi preveniți din timp și în 
mod eficient (7). 

Factorii de risc cardiovascular sunt implicați în 
apariția bolii cardiace ischemice în peste 65% dintre ca-
zuri și în apariția accidentelor vasculare cerebrale în 
aproximativ 75% dintre acestea, fapt dovedit și în stu-
diul nostru prin prevalența factorilor de risc cardiovas-
cular în lotul caz față de lotul martor, cât și prin calcula-
rea odds ratio pentru fiecare factor de risc 
cardiovascular (8). 

Factorii de risc cardiovascular au fost împărțiți în 
modificabili și nemodificabili. În acest studiu, ne-am fo-
cusat pe analiza factorilor de risc modificabili deoarece 
doar asupra acestora putem interveni, îi putem trata, 
preveni și, astfel, încetini evoluția bolii, îmbunătățind 
astfel calitatea vieții pacienților și crescând speranța de 
viață.

Tensiunea arterială necontrolată reprezintă un im-
portant factor de risc cardiovascular, în special tensiu-
nea arterială sistolică (9). Astfel, fiecare creștere cu 20 

mmHg a tensiunii arteriale sistolice sau 10 mmHg a 
tensiunii arteriale diastolice dublează riscul bolii cardi-
ovasculare la pacienții cu vârste cuprinse între 40 și 70 
de ani (10).

Și în studiul nostru hipertensiunea arterială a repre-
zentat un factor important de risc cardiovascular, pon-
derea procentuală a pacienților hipertensivi din lotul 
caz (cei cu boală cardiovasculară constituită) fiind mai 
mare decât în lotul martor (cei fără boală cardiovascu-
lară constituită), această diferență fiind și semnificativă 
statistic. 

Pacienții hipertensivi se prezintă, din păcate, foarte 
târziu la medicul de familie sau medicul cardiolog, pro-
centul acestora fiind mult mai mare decât al celor 
controlați terapeutic. Riscul de boală cardiovasculară a 
fost de 1,73 de ori mai mare în cazul pacienților hiper-
tensivi necontrolați față de cei controlați. Ca urmare a 
unor noi mijloace de tratament antihipertensiv, 
prevalența hipertensiunii arteriale este în creștere, la 
fel și speranța de viață a acestor pacienți (11). 

La pacienții din studiu, la 47% dintre aceștia (115 
pacienți) nu s-a obținut controlul tensiunii arteriale cu 
toate că erau dispensarizați pentru hipertensiune arte-
rială și primeau tratament antihipertensiv. Ca și în lite-
ratură, din studiul nostru reiese faptul că valorile cres-
cute ale tensiunii arteriale au reprezentat un factor de 
risc cardiovascular, procentul pacienților din lotul caz 
fiind mai mare decât procentul celor din lotul martor, 
precum și faptul că pacienții hipertensivi au un IMC mai 
mare, de 30 kg/m2 la 47,8% dintre aceștia (12,13).

Numărul persoanelor hiperponderale este în 
creștere în ultimii ani, lucru corelat cu o alimentație bo-
gată în grăsimi saturate de origine animală (procentul 
pacienților în lotul caz fiind mai mare decât în lotul 
martor), dar și cu sedentarismul și cu hipertrigliceride-
mie, niveluri crescute ale LDL-colesterolului și cu  
HDL-colesterol scăzut, tensiune arterială crescută, 
toleranță alterată la glucoză, ceea ce crește riscul de 
apariție a bolii cardiovasculare, conform literaturii de 
specialitate (14). 

Un alt factor important a fost reprezentat de dislipi-
demie. În studiu, s-a observat că procentul pacienților 
din lotul caz este mai mare decât în lotul martor. Per-

FIGURA 4. Ponderea factorilor de risc cardiovascular în grupul pacienților cu 5 factori de risc din lotul 
caz
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soanele care au un profil lipidic dislipidemic pot obține 
o scădere a LDL-colesterolului cu până la 12% printr-o
dietă corespunzătoare bogată în legume, fructe și car-
ne albă de tip mediteraneean (15).

Majoritatea pacienții din lotul caz care prezintă o 
afecțiune cardiovasculară constituită au asociat între 4 
și 9 factori de risc cardiovascular, cu o medie de 5,1 fac-
tori de risc pe pacient, observându-se o agregare mai 
puternică a factorilor de risc cardiovascular față de 
pacienții din lotul martor, unde cei mai mulți dintre 
pacienți au asociat între 2 și 5 factori de risc, cu o medie 
de 3,5, deci putem spune că asocierea factorilor de risc 
cardiovascular crește riscul apariției bolilor cardiovas-
culare. 

Este important ca populația să cunoască rolul facto-
rilor de risc cardiovascular și consecințele acestora, 
procesul de ateroscleroză, pentru a putea astfel contra-
cara efectele adverse ale acestora și preveni apariția 
bolii cardiovasculare printr-un stil de viață sănătos (ac-
tivitate fizică regulată, renunțarea la fumat, consum de 
alcool în cantități mici, dietă de tip mediteraneean) și 
printr-o evaluare riguroasă a tensiunii arteriale, prin 
control al greutății corporale, efectuarea de rutină a 
hemogramei și a sumarului de urină, controlul valorilor 
glicemiei, profilului lipidic, acidului uric, ureei, creatini-
nei, proteinei C reactive, efectuarea ECG sau chiar a 

unei ecocardiografii (16). De asemenea, este foarte im-
portantă instituirea unui tratament pentru a reduce 
riscul acestor factori și pentru îmbunătățirea calității 
vieții în rândul populației (17).

CONCLUZII
Principalii factori de risc responsabili de bolile cardi-

ovasculare la pacienții din studiu au fost reprezentați, 
în ordinea descrescătoare a riscului relativ, de tensiu-
nea arterială necontrolată terapeutic, fumatul, consu-
mul crescut de grăsimi saturate de origine animală și de 
glicemia à jeun modificată sau diabetul zaharat. Cumu-
lul factorilor de risc cardiovascular a fost mai mare în 
cazul pacienților cu boli cardiovasculare, ceea ce 
dovedește rolul lor în etiopatologia bolilor cardiovascu-
lare. Medicul de familie are un rol foarte important în 
dispensarizarea pacienților hipertensivi și în prevenirea 
bolilor cardiovasculare asociate hipertensiunii arteriale 
precum infarctul miocardic, AVC ischemic, boala croni-
că de rinichi sau boala arterială periferică prin reco-
mandarea și implicarea pacientului în schimbarea stilu-
lui de viață, scăderea valorilor hipertensive prin 
aplicarea tratamentului medicamentos și tratamentul 
concomitent al factorilor de risc cardiovascular asociați.
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