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Rezumat

PREMIZE: Evaluarea și compararea riscului 
pentru boli cardio-vasculare și metabolice la studenții 
cu activitate fi zică moderată vs. studenții sportivi.

OBIECTIVE: identifi carea principalilor factori 
de risc pentru BCV și de metabolism la studenți (fu-
mat, IMC, modifi cari biochimice si EKG); evaluarea 
comparativă a riscului probabil pentru BCV si de me-
tabolism la studenți în general vs. studenții sportivi.

MATERIAL SI METODA: Perioada desfășură-
rii studiului: 25-28 martie 2014. Culegerea datelor s-a 
efectuat cu ajutorul fi șei individuale cu date anamne-
stice, clinice, paraclinice. Studiul analizează două lo-
turi de studenți: 218 cu activitate fi zică moderată și 17 
studenți cu activitate fi zică crescută (studenți sportivi).

REZULTATE: Factorii de risc prezenți în cele 
două loturi au fost: fumători 16%, supraponderali și 

obezi 9%, hipertensiune arterială și borderline 7%, 
valori modifi cate ale glicemiei (3%), colesterolului 
(15 %), trigliceridelor (10%), acid uric (3%). 

Fără risc individual au fost 27% dintre studenți, 
restul prezentând fi e risc ereditar, fi e risc individual 
clinic.

Comparând cele două loturi de studenți (spor-
tivi vs ceilalti) s-a evidentiat prezența într-un procent 
mai mic la sportivi a fumătorilor (5% vs. 20 %) re-
spectiv a categoriilor supraponderali și obezi (0 vs. 
10%) și un procent mai mare la sportivi a hipertrigli-
ceridemiilor, hiperuricemiilor și modifi cari ale EKG. 

CONCLUZII: Studiul a identifi cat atât riscul 
ereditar cât și riscul probabil pentru bolile cardiovas-
culare și metabolice. Sportivii prezintă risc mai mic 
pentru aceste afecțiuni (33% vs. 52%). 

CUVINTE CHEIE: risc cardiac, risc metabo-
lic, studenți sportivi
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A comparative study upon the cardiovascular 
and metabolic risk, in student athletes 
versus general population of students

Abstract 

BACKGROUND: Evaluation and comparison 
of risk for cardiovascular and metabolic disease in the 
population of students with moderate phisical activi-
ties vs. sports students

AIMS: identifi cation of the main risk factors 
for BCV and metabolic diseases in students (heredity, 

smoking, BMI, abdominal perimeter, biochemical 
and ECG modifi cations); comparative evaluation of 
probable risk for BCV and metabolic diseases in ge-
neral population of students vs. sports students.

METHODS: The study was implemented be-
tween 25 and 28 of March, 2014. Data collection was 
based upon individual fi les containing anamnesti, cli-
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nical and paraclinical information. The study analyse 
two samples of students, with moderate physical acti-
vities (N=218) and students with high physical activi-
ties (sports students, N=17).

RESULTS: The risk factors identifi ed in the 
two samples were: smoking 16%, overweight and 
obese 9%, abdominal perimeter exceeding normal li-
mits (female 15% and males 11%), hipertension and 
borderline 7%, modifi ed values for glycemia (3%), 
colesterol (15%), triglyceride (10%), uric acid (3%).

From the total sample, 27% presented no risk, 
the rest of the cases presenting hereditary or clinical 
individual risks.

The comparison of the two samples (sports 
students vs. others) revealed for the sports students a 
lower procentage of smokers (5% vs. 20%), a lower 
procentage of overweight and obese individuals (0% 
vs 10%) and also a higher procentage of hypertrigly-
ceridemia, hyperuricemia and ECG modifi cations.

CONCLUSIONS: The study identifi ed both 
hereditary and probable risks for cardiovascular and 
metabolic diseases, revealing a lower risk for sports 
students than for general population students (33% vs. 
52%).

KEY WORDS: cardiovascular risk , metabo-
lic risk, students

INTRODUCERE

Studiul de față urmărește comparativ factorii de 
risc întâlniți la studenții sportivi care fac efort fi zic 
mediu și mare și factorii de risc prezenți la studenții 
altor facultăți . Totodată se evaluează riscul metabolic 
și riscul cardiovascular comparat pe categorii (spor-
tivi versus ceilați studenți).

Riscul reprezintă probabilitatea ca o persoană 
să fi e afectată de o anumită patologie, într-un anumit 
interval de timp, mai lung sau mai scurt (individua-
lizarea gradului de risc reprezintă prima etapă a unei 
profi laxii primare efi ciente).

Un nivel ridicat al riscului relativ la un individ 
tânăr are semnifi cație de risc absolut înalt pe termen 
lung, ceea ce impune o intervenție fermă în ceea ce 
privește corectarea factorilor de risc prezenți. Este in-
teresant de studiat diferența în ceea ce privește riscul 
de îmbolnăvire și infl uența sedentarismului asupra 
acestuia. 

MATERIAL ȘI METODĂ

Studiul de față s-a desfășurat la Dispensarele 
studențești Cluj-Napoca pe două loturi de studenți: 
studenții Facultății de Educație Fizică și Sport și stu-
denții altor facultăți (UBB, UMF, USAMV, UTCN 
din Cluj-Napoca). Culegerea datelor s-a efectuat cu 
ajutorul chestionarului standardizat. Primul lot a avut 
17 subiecți, cel de-al doilea 218.

Obiectivele studiului au fost identifi carea prin-
cipalilor factori de risc pentru BCV (boli cardiovascu-

lare) și de metabolism; ereditate, fumat, circumferința 
abdominală, indicele de masă corporală, modifi cări 
biochimice, EKG, precum și evaluarea comparativă a 
riscului probabil pentru BCV și boli de metabolism la 
studenții sportivi versus ceilalți studenți.

Evaluarea riscului cardiovascular și metabolic 
s-a făcut prin coroborarea datelor anamnestice, exa-
men clinic obiectiv (tensiunea arterială, indicele de 
masă corporală, circumferința abdominală), inves-
tigații biochimice (glicemie, colesterol, trigliceride, 
acid uric), explorări funcționale (electrocardiograma 
de repaus). 

Reamintim faptul că factorii de risc sunt de trei 
tipuri: cauzali (aici se numără fumatul, hipertensiunea 
arterială, hipercolesterolemia, hiperglicemia), condi-
ționali (hipertrigliceridemia, concentrații crescute a 
unor factori ai coagulării, tratamentul hormonal de 
substituție, contraceptivele orale, hipokaliemia) și 
factori de risc predispozanți (obezitatea, ereditatea, 
sedentarismul, alcoolismul, sexul masculin, stressul 
psihic prelungit, rezistența crescută la insulină).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Riscul individual clinic la subiecții studiului 
nostru l-am cuantifi cat luând în calcul factorii de risc 
prezenți: fumat, activitate fi zică zilnică, IMC (indi-
cele de masă corporală), circumferința abdominală, 
contracepția orală, valorile tensiunii arteriale, corobo-
rați cu determinarea glicemiei a jeun, colesterolemia, 
trigliceridemia, acidul uric. 
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Studiul individualizat al prezenței și intensității 
tuturor categoriilor de risc permite aprecierea gradului 
de risc cardiovascular și metabolic. Desigur, gradul de 
risc crește proporțional la cei care prezintă agregarea 
mai multor factori, din diverse categorii. 

Fumatul 

Fumatul reprezintă un factor de risc major de-
monstrat în apariția bolilor cardiovasculare. Cu toate 
că rata morbidității BCV este în scădere în majoritatea 
țărilor europene unde fumatul este interzis prin lege, 

fumatul este încă frecvent în unele regiuni. Există do-
vezi importante și asupra efectelor cardiovasculare 
ale fumatului pasiv [1].

Ca factor de risc, fumatul s-a identifi cat la 
19,31% din totalul studenților (în cele două loturi).

Comparativ pe loturi, s-au evidențiat 5,9% fu-
mători sportivi și 20,6% fumători nesportivi. Apli-
când testele statistice p și chi pătrat nu s-au evidențiat 
diferențe sau asocieri semnifi cative (p=0,141, chi squ-
are=2,16) (tabelul nr. 1), dar se remarcă o pondere mai 
mică a fumatului în grupul sportivilor. 

IMC

Pe baza criteriilor OMS (Organizația Mondială 
a Sănătății) sunt considerate normoponderale persoa-
nele cu IMC între 18.5 și 24.9 kg/m²), supraponderale 
cele cu IMC între 25 și 29.9 kg/m² și obeze cele cu un 

IMC peste 30kg/m². Este arhicunoscut deja riscul car-
diovascular și metabolic al obezității și circumferinței 
abdominale [2].

În studiul nostru, din totalul subiecților s-au 
identifi cat: 67,43% normoponderali, 23,9% subpon-
derali, 6,42% supraponderali, 2,75% obezitate.

Tabelul nr. 1. Fumatul ca factor de risc prezent la studenții spor  vi versus nonspor  vi.

Tabelul nr. 2. Categoriile IMC în cele două loturi: studenți spor  vi versus studenți nespor  vi

Fumător
Total

Nu Da

IEFS versus 
alții

Alte facultăți    Număr
                         % sportivi versus nonsportivi 170

79,4%
44

20,6%
214

100,0%

IEFS                 Număr
                         % sportivi versus nonsportivi

16
94,1%

1
5,9%

17
100,0%

                                                 Număr
Total                                        % sportivi versus nonsportivi

186
80,5%

45
19,5%

231
100,0%

categorie IMC 
Totalsubpon-

derali
normopon-

derali
supra-

ponderali
obezi-
tate

IEFS versus 
alții

Alte facultăți  Număr
                       % sportivi versus nonsportivi

49
24,3%

134
66,3%

14
6,9%

5
2,5%

202
100,0%

IEFS               Număr
                       % sportivi versus nonsportivi

2
13,3%

13
86,7%

0
0%

0
0%

15
100,0%

                                              Număr
Total                                     % sportivi versus nonsportivi

51
23,5%

147
67,7%

14
6,5%

5
2,3%

217
100,0%

 Distribuția IMC în cele două loturi (studenți 
sportivi-studenți nesportivi) s-a făcut după cum ur-
mează: normoponderali 86,7% versus 66,3%; sub-
ponderali 13,3% versus 24,3%; supraponderali și 
obezi 0% versus 9,4%. 

Se observă diferența clară în ceea ce privește 
sedentarismul ca factor de risc cardiovascular și me-
tabolic, sportivii avand un avantaj mare al activității 
fi zice zilnice: nu s-a identifi cat nici un student sportiv 
supraponderal sau obez. (tabelul nr.2) .
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Tensiunea arterială 

Există puține date în literatură despre această 
grupă de vârstă. Un studiu observațional important s-a 
efectuat pe 1,2 milioane de bărbați în Suedia, evalu-
ați inițial la o vârstă medie de 18,4 ani , la înrolarea 
în serviciu militar obligatoriu și care au fost urmăriți 
apoi pe o perioadă de 24 de ani [3]. 

Acest studiu a urmărit relația dintre TAS (tensi-
unea arterială sistolică) și mortalitatea totală și relația 
dintre TAS și mortalitatea cardiovasculară . Relația 
TAS și mortalitatea totală a fost sub formă de “U“ în 
timp ce relația cu mortalitatea cardiovasculară a avut 
o creștere constantă (cu un prag la 130mm Hg). La 
acești bărbați tineri, relația dintre TAD (tensiunea ar-
terială diastolică ) și mortalitatea cardiovasculară a 
fost strânsă, având un prag la valoarea de 90mm Hg 
( aproximativ 20 % din mortalitatea totală s-a datorat 
TAD).

În studiul nostru, tensiunea arterială urmărită 
comparativ în cele două loturi a înregistrat valori 
borderline (125/85 mm Hg) într-un procent de 7,4% 
în lotul studenților non-sportivi, pe când la studenții 
Facultății de Educație Fizică și Sport a fost de 5,9%.

Hipotensiunea arterială a fost măsurată la 
19,9% în lotul studenților altor facultăți, în timp ce la 
sportivi a fost într-un procent de 29,4%. 

Valori de hipertensiune arterială (peste 135/90 
mm Hg) au fost întâlnite la 9% în rândul nesportivi-
lor, pe când la sportivi nu s-a înregistrat nici o valoare 
mare a tensiunii. 

Observăm că normotensivii și hipotensivii se 
întâlnesc într-un procent mai mare în rândul sporti-
vilor, cee a ce denotă infl uența pozitivă a efortului 
fi zic asupra tensiunii arteriale, determinând în acest 
fel modifi cări adaptative ale organismului. Nu au fost 
diferențe semnifi cative statistic între cele două loturi 
(p=0,89), dar se observă o tendință evidentă de nor-
malizare, chiar o scădere a valorilor tensiunii arteriale 
la sportive [4].

Contracepția orală

Contracepția orală combinată ca factor de risc 
pentru hipercolesterolemie și evenimente cardio-
vasculare s-a identifi cat la 11,9% dintre studentele 
nesportive și la 10% la sportive. Procentele sunt ase-

mănătoare în ceea ce reprezintă recunoașterea consu-
mului de COC în cele două loturi. 

Analizând corelația COC-colesterolemie, în 
studiul de față s-au remarcat diferențe înalt semnifi ca-
tive statistic între studentele care folosesc contracep-
ția orală combinată și hipercolesterolemie (p=chi squ-
are=20,01) comparativ cu studentele care nu apelează 
la acest tip de contracepție. Aceste rezultate concordă 
cu datele din literatura de specialitate conform cărora 
contraceptivele orale combinate cresc concentrația se-
rică a colestrolului liber și esterifi cat.

Am acordat o atenție deosebită acestui factor 
de risc (condițional) știind faptul că hormonii sexu-
ali feminini secretați în mod natural oferă o anumită 
protecție endoteliului vascular, dar estrogenii admi-
nistrați ca tratament de substituție la ovarectomizate 
dublează riscul aterogen [6].

Folosirea contraceptivelor este asociată cu o 
creștere ușoară, dar semnifi cativă, a tensiunii arteriale 
și cu apariția hipertensiunii arteriale într-o proporție 
de 5 % la femeile care apelează la acest tip de con-
tracepție [7]. Studiile prospective mai vechi au iden-
tifi cat un risc crescut de infarct miocardic în rândul 
celor care foloseau contraceptive, în special în rândul 
celor care erau și fumătoare sau foste fumătoare. Trei 
metaanalize bazate pe 30 de ani de studii au demon-
strate că femeile care urmează tratament contraceptiv 
prezintă un risc de AVC de două ori mai mare decât 
cele care nu folosesc contraceptive [8].

Glicemia urmărită decalat pe cele două loturi a 
înregistrat valori borderline într-un procent de 2,8% în 
grupul studenților nesportivi și 11,8% la cei sportivi.

Hiperglicemia este remarcată la 2,3% dintre 
studenții altor facultăți și într-un procent mai mare 
(5,9%) la sportivi. S-au identifi cat diferențe sem-
nifi cative între cele două loturi (p=0,007, chi squ-
are=12,143). Această diferență ar putea fi  interpretată 
ca adaptarea organismului la efort, prin creșterea me-
tabolismului bazal [9,10].

Colesterolul a avut valori borderline (în tabel 
BL) la 7% din studenții lotului nesportiv, iar hiper-
colesterolemia (în tabel HC) a fost întâlnită într-un 
procent de 8,9% versus 7,1% la sportivi (tabelul nr. 
3).Valorile normale ale colesterolului (în tabel N) se 
regăsesc într-un procent cu ceva mai mare la studenții 
sportivi (92,9% versus 84%).Din nou nu se eviden-
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țiază o asociere semnifi cativă statistic (p=0,562, chi 
square=1,154).

Trigliceridele au înregistrat valori la limita de 
sus admisă într-un procent de 3,3% la studenții altor 
facultăți și de 11,8% la sportivi.

Hipertrigliceridemia a fost prezentă la 10,6% 
dintre subiecții nesportivi și nu s-a întregistrat nici un 
caz la sportivi.

Acidul uric monitorizat a înregistrat valori 
mai mari (hiperuricemie) într-un procent mai mare 
la sportive (5,9%) versus ceilalți subiecți (2,3%). La 
analiza statistică nu au fost identifi cate diferențe sem-
nifi cative (p= 0,062, chi square= 7,33), dar se observă 
o predominanță a hiperuricemiei și a valorilor la li-
mita de sus admisă la sportivi.

Tabelul nr. 3. Valorile colesterolului compara  ve pe cele două loturi

Acidul uric este un bi-produs al metabolismu-
lui bazelor purinice (componenta acizilor nucleici) 
şi un important antioxidant cu greutate moleculară 
mică din lichidele biologice. La pH fi ziologic normal 
pH=7.38-7.42 aproape tot acidul uric este convertit în 
uraţi. Ca antioxidanti, derivaţii acidului uric sunt în 
măsură să protejeze structurile biologice de acțiunea 
radicalilor liberi, în calitate de donori de electroni [11]. 

Impactul efortului fi zic cronic asupra nivelului 
de uraţi din mușchiul scheletic rămâne încă necunos-
cut, dar se pare totuşi ca uraţii se alătură sistemului 
antioxidant în muşchii scheletici în timpul efortului 
fi zic de anduranţă [12].

Pe de altă parte, aportul cunoscut și recunoscut 
de proteine în alimentația sportivilor precum și supli-
mentarea calitativă cu aminoacizi esențiali în special 
în perioadele de intensitate mare fi zică a sportivilor ar 
fi  una din cauzele creșterii valorilor acidului uric spre 
sau peste limita superioara admisă [13].

Electrocardiografi ile efectuate la subiecții 
studiului nostru au descris la sportivi modifi cări adap-
tative de tipul bradicardiei sinusale, repolarizării pre-
coce, hipertrofi ei ventriculare stângi într-un procent 
de 4% [14].

Amintim aici aspectul morții subite de etiologie 
cardiogenă la sportivii tineri, principalele modifi cări 
responsabile de apariția acesteia (descrise în literatura 

de specialitate): cardiomiopatia hipertrofi că, anomali-
ile congenitale cardiace, sindromul QT prelungit, sin-
dromul QT scurt, sindromul Wolff-Parkinson-White, 
displazia aritmogenă de ventricul drept [15,16].

La ceilalți studenți s-au înregistrat modifi cări 
de tipul BRD (bloc de ramură dreaptă) minor, aritmii 
sinusale respiratorii, extrasistolie (supraventriculară), 
alte tulburări de conducere (căi accesorii), axul inimii 
deviat la stânga la obezi, cord verticalizat (longilini, 
subponderali), unde T ample (vegetative, anxietate, hi-
pocalcemii). Evaluarea riscului în studiul nostru a fost 
interpretat pe baza prezenței factorilor de risc descriși 
mai sus. S-a considerat ca fi ind risc probabil sau mo-
derat cazul în care cel puțin un factor de risc individual 
sau/și o valoare biochimică modifi cată sunt prezente. 

În tabelul numarul 4 este prezentat comparativ 
riscul apariției unor boli cardiovasculare sau de me-
tabolism. Observăm faptul că nu întâlnim nici un fac-
tor de risc (fără risc: FR) într-un procent mai mare la 
sportivi (40% versus 27,3%), pe când riscul mediu sau 
probabil este prezent într-un procent mai mare la stu-
denții altor facultăți (52,6% versus 33,3% la sportivi).

Diferențele nu sunt semnifi cative statistic (p= 
0,347, chi square=2,11) dar se observă o tendință 
favorabilă sportivilor în ceea ce privește starea mai 
bună de sănătate și a riscului probabil cardiovascular.

Colesterol 
Total

N BL HC

IEFS versus alții

Alte facultăți         Număr
                              % sportivi versus nonsportivi 179

84,0%
15

7,0%
19

8,9%
213

100,0%

IEFS                      Număr
                              % sportivi versus nonsportivi

13
92,9%

0
0%

1
7,1%

14
100,0%

                                                              Număr
Total                                                      % sportivi versus nonsportivi

192
84,6%

15
6,6%

20
8,8%

227
100,0%
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Tabelul nr. 4. Riscul cardiovascular și metabolic probabil compara  v pe loturi

CONCLUZII

Comparând cele două loturi de subiecți: stu-
denți sportivi (ai Facultății de Educație Fizică și 
Sport) versus ceilalți studenți, s-a evidențiat prezența 
într-un procent mai mic a fumatului ca factor de risc 
(5% versus 20%), respectiv a categoriilor suprapon-
derali și obezi (0% versus 10%) și un procent mai 
mare în rândul sportivilor a hipertrigliceridemiei, aci-
dului uric și modifi cări ale traseului EKG (modifi cări 
adaptative la efort de tipul bradicardiei sinusale, repo-
larizare precoce, hipertrofi e de ventricul stâng), fără a 
fi  însă diferențe semnifi cative statistic.Valorile glice-
miei au fost mai mari la sportivi, confi rmate statistic 
(5,9% versus 2,3%).

În ceea ce privește riscul probabil de a dezvolta 
o afecțiune cardiovasculară sau o boală metabolică, 
deși nu sunt diferențe semnifi cative, se observă o ten-
dință a lotului sportivilor pentru un risc mai mic pen-
tru aceste patologii (33% versus 52%).
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Risc
Total

FR RE RM

IEFS versus alții

Alte facultăți        Număr
                             % sportivi versus nonsportivi 57

27,3%
42

20,1%
110

52,6%
209

100,0%

IEFS                    Număr
                            % sportivi versus nonsportivi

6
40,0%

4
26,7%

5
33,3%

15
100,0%

                                                           Număr
Total                                                  % sportivi versus nonsportivi

63
28,1%

46
20,5%

115
51,3%

224
100,0%
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