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INTRODUCERE
Bolile netransmisibile majore (boala cardiovasculară, cancerul, diabetul zaharat și bolile cronice
ale sistemului respirator) au factori de risc comportamental comuni și implică principii comune pentru
prevenție. [1]
Boala cardiovasculară se situează constant pe primul loc ca și cauză a mortalității afectând din ce în
ce mai mulți tineri, fapt ce sublinează importanța prevenției primare.[2]
Boala cardiovasculară este strâns corelată cu stilul de viață (fumatul, dieta nesănătoasă,
inactivitatea fizică, factori psihosociali). Factorii de risc tradiționali: vârsta, sexul, hipertensiunea
arterială (HTA), diabetul zaharat, dislipidemia, fumatul stau la baza tuturor modelelor de predicție a
riscului cardiovascular .
Cu toate acestea boala cardiovasculară poate fi prevenită aproape în totalitate.[1]
Cercetarea actuală “Promovarea sănătății populației cu risc cardiovascular la nivel comunitar” se
înscrie în strategia (Europa 2020) ce respectă direcțiile de cercetare propuse la nivel european (Sănătate
2020) prin studierea populației adulte confruntată cu o problemă majoră de sănătate publică- boala
cardiovasculară.[3]
Motivația alegerii acestei teme pentru teza de doctorat a constituit-o importanța și nevoia de
acțiune în acest domeniu prioritar de sănătate publică.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
Promovarea sănătății este procesul care oferă individului și colectivităților posibilitatea de a-și
crește controlul asupra determinanților sănătății și prin aceasta, de a-și îmbunătăți starea de sănătate.[4]
Scopul promovării sănătății este de a îmbunătăți standardele de sănătate în comunitate prin
îmbunătățirea cunoștiințelor despre factorii de risc și încurajarea populației să adopte comportamente și
stiluri de viață sănătoase. Prin aderarea la Carta Europeană a Sănătății Cardiovasculare, în 2007, țara
noastră s-a angajat să promoveze la nivel național programe de prevenție cardiovasculară .[5] Acest lucru
nu este posibil fără cunoașterea, în prealabil, a impactului factorilor de risc cardiovascular la nivel
populațional.
Relația dintre factorii de risc cardiovascular și apariția bolii cardiovasculare a fost evaluată de către
o serie de studii de cohortă (Framingham Heart Study, Euroaspire, Interheart Study).[1] S-a observat o
scădere a mortalității prin boli cardiovasculare în numeroase țări europene; totuși în mai multe țări din
Estul Europei (Croația, Bulgaria, Ucraina, România), mortalitatea rămâne ridicată.[6] Înrăutățirea
sănătății cardiovasculare în țările în curs de dezvoltare reflectă schimbările semnificative în
comportamentul și stilul de viață.
Analiza stării de sănătate în aceste țări este limitată. Lipsesc date de referință privind prevalența și
incidența factorilor de risc cardiovascular. Conform Ghidului European de Prevenție a bolilor
cardiovasculare, România este declarată ca zonă cu „risc înalt” pe baza morbidității și mortalității
cardiovasculare crescute.[1] Soluțiile pentru țările cu venituri mici și mijlocii trebuie să fie inițiate într-un
interval de timp scurt, ceea ce reprezintă o importantă provocare de sănătate publică.
Obiectivele prevenţiei cardiovasculare sunt: [1]
 reducerea riscului de evenimente coronariene şi al altor manifestări ale aterosclerozei;
 reducerea invalidităţii premature şi a decesului, prelungirea supravieţuirii.
În cazul strategiilor de prevenție, se delimitează două căi distincte de realizare a prevenției bolilor
cardiovasculare: strategia populațională și strategia “riscului înalt”.[1]
Strategia populațională promovează eficiența schimbării stilului de viață prin oprirea fumatului,
alimentație echilibrată și creșterea nivelului de activitate fizică.
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Strategia “riscului înalt” propune screeningul populaţiei generale pentru identificarea pacienţilor
cu risc înalt de a dezvolta boli cardiovasculare cât şi stabilirea strategiilor preventive recomandate
pacienţilor cu risc cardiovascular crescut.
Educația pentru sănătate este cea mai eficientă modalitate de prevenție a îmbolnăvirilor, de
îmbunătățire și de menținere a stării de sănătate..

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
Teza a fost concepută pornind de la dovezile existente în literatura de specialitate, documentată în
primele trei capitole axate pe stadiul actual al cunoașterii și continuând cu cele patru studii individuale
incluse în secțiunea “contribuția personală”.
Promovarea sănătății populației cu risc cardiovascular a fost analizată din trei perspective: (a)
evaluarea stării de sănătate a populației prin identificarea și evaluarea prevalenţei factorilor de risc
cardiovascular și a tendinței evolutive a acestora folosind baza de date a Serviciului Public Local Comunitar
de Evidență a Persoanelor al Municipiului Cluj (SPLCEP Cluj); (b) evaluarea impactului bolilor
cardiovasculare asupra stării de sănătate a individului și identificarea asocierii cu anumite comportamente
de risc și cu factori de risc psihosociali; (c) evaluarea rolului și impactului educației pentru sănătate asupra
stării de sănătate cardiovasculară.
Studiul 1. (pag. 45-54) Prevalența și evoluția factorilor de risc cardiovascular într-o
comunitate urbană in perioada 2005-2012
Ipoteza de lucru: Identificarea persoanelor asimptomatice “aparent sănătoase“ cu risc crescut de
apariție a bolilor cardiovasculare reprezintă unul dintre obiectivele principale ale profilaxiei primare.
Ob gen 1. Evaluarea stării de sănătate a populației prin identificarea și evaluarea prevalenţei
factorilor de risc cardiovascular și a tendinței evolutive a acestora folosind baza de date a Serviciului Public
Local Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Cluj (SPLCEP Cluj).

Ob specific 1.1 Identificarea și estimarea prevalenţei factorilor de risc cardiovascular în
rândul populaței adulte în perioada 2005-2012;

Ob specific 1.2 Analiza tendinței evolutive a factorilor de risc cardiovascular în perioada
2005- 2012, în absența unei intervenții dirijate de prevenție primară;

Ob specific 1.3 Evaluarea riscului cardiovascular global prin utilizarea diagramei de risc
SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation).
A fost un studiu prospectiv, observaţional, de tip cohortă. Studiul a început în anul 2005, populaţia
ţintă fiind reprezentată de populaţia generală de adulţi cu vârste cuprinse între 20 şi 70 de ani din
Cartierul Zorilor Cluj-Napoca.[7] Subiecţii au fost reevaluaţi după un interval de timp prestabilit {2012)
scopul fiind cel al comparației asupra variabilelor observate.
Riscul cardiovascular global a fost calculat utilizând modelul SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation).[8]
Rezultate:

În decurs de 7 ani (2005- 2012}, s-a observat o creștere a prevalenței subiecților cu risc
cardiovascular moderat cuprins între 2% și 4%, vizibilă în mod special la persoanele de gen
masculin peste 50 de ani. ( p > 0,05) A existat o scădere a prevalenței subiecților cu „risc înalt”
fără a fi semnificativă statistic.( p > 0,05)

Prevalența HTA a fost crescută, atât în 2005 cât și în 2012. A existat o tendință de scădere a
prevalenţei HTA în anul 2012 fără a fi semnificativă statistic.( p > 0,05)

Prevalența dislipidemiei a crescut semnificativ în 2012 comparativ cu 2005. (p < 0,05) Valorile
medii au crescut în special pentru LDL-C fără a fi semnificative statistic.( p > 0,05) A crescut
semnificativ numărul subiecților tratați cu hipocolesterolemiante.(p < 0,05)

Prevalența obezității nu s-a modificat. A existat o tendință de creștere a prevalenței diabetului
zaharat, valorilor medii ale glicemiei, dar fără semnificație statistică. ( p > 0,05)
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Prevalența fumatului (fumător permanent) a rămas nemodificată ( p > 0,05) S-a constatat o
scădere a numărului de fumători ocazionali și o creștere semnificativă a numărului de
nefumători, în această categorie fiind incluși și foștii fumători, adică persoanele care au
abandonat fumatul. (p < 0,05)

Studiul 2 .( pag. 55-64) Evaluarea biomarkerilor de stres oxidativ la femeile cu risc
cardiovascular
Ipoteza de lucru: Alcătuirea unor asocieri de biomarkeri cu semnificație în ateroscleroză vor
permite stratificarea riscului cardiovascular și predicția cu mai mare acuratețe a evenimentelor
cardiovasculare.
Ob gen 2. Evaluarea stării de sănătate a populației prin identificarea și evaluarea unor factori de risc
“netradiționali” pentru a testa relevanța lor în predicția cu mai mare acuratețe a evenimentelor
cardiovasculare.



Ob specific 2.1 Evaluarea biomarkerilor de stres oxidativ la femeile cu risc cardiovascular
pentru identificarea agresiunii oxidative.



Ob specific 2.2 Evaluarea biomarkerilor de stres oxidativ la femeile cu risc cardiovascular
pentru cuantificarea capacității antioxidante.
A fost un studiu epidemiologic prospectiv, transversal. Subiecții incluși în studiu au avut un status
socioeconomic asemănător și aceleași obiceiuri alimentare.
S-au considerat 3 loturi :

lotul I, 20 de femei cu vârstă medie de 66,2±6,86 ani, cu diabet zaharat tip 2 deja instalat și
diagnosticat, tratat cu antidiabetice orale având complicații cardiovasculare;

lotul II, 20 de femei cu vârstă medie de 61,32±7,36 ani, cu diabet zaharat tip 2 controlat
(glicemie bazală à jeun < 180 mg/dl ), fără complicații, care a inclus 20 de paciente;

lotul martor, 20 de femei sănătoase, aflate în menopauză, cu vârstă medie 59,6±5,62 ani care
s-au prezentat pentru un control de rutină și la care s-a efectuat un examen clinic complet și
teste de laborator.
Rezultatele acestui studiu au arătat că:

Femeile cu diabet zaharat tip 2 aflate în menopauză cu/fără complicații cardiovasculare au
avut un nivel crescut al stresului oxidativ, exprimat prin valori crescute ale malonaldehidei
(MDA) și proteinelor carbonilate (PC).

A existat o scădere semnificativă a capacității de apărare antioxidantă la pacientele cu diabet
zaharat tip 2 cu complicații cardiovasculare pe seama glutationului (GSH) și gruparilor
sulfhidril (SH}.

Capacitatea de apărare antioxidantă la lotul cu diabet zaharat tip 2 cu complicații
cardiovasculare s-a corelat negativ cu glicemia și durata diabetului.
Studiul 3. (pag.65-91) Evaluarea impactului bolilor cardiovasculare asupra stării de
sănătate a individului și identificarea asocierii cu anumite comportamente de risc și cu
factori de risc psihosociali.
Ipoteza de lucru: Riscul cardiovascular poate fi redus prin modificarea comportamentelelor de risc
(fumatul, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică). Identificarea și înțelegerea comportamentelor de
risc pentru sănătate stau la baza dezvoltării strategiilor și a intervențiilor de prevenție.
Ob gen 3 Evaluarea impactului bolilor cardiovasculare asupra stării de sănătate a individului și
identificarea asocierii cu anumite comportamente de risc și cu factori de risc psihosociali.

Ob specific 3.1 Identificarea și evaluarea impactului bolilor cardiovasculare asupra stării de
sănătate;

Ob specific 3.2 Identificarea factorilor psihosociali și impactul asupra sănătății subiecților
cu factori de risc cardiovascular.
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Pentru îndeplinirea Ob specific 3.1 s-au luat în studiu 169 subiecți din municipiul Cluj Napoca,
fără antecedente cardiovasculare cu vârsta medie: 59,77 ani. 77 (45,56%) dintre subiecţi au fost de gen
masculin şi 92 (54,44%) dintre subiecţi de gen feminin. Din punctul de vedere al distribuţiei subiecţilor
pe medii de provenienţă (domiciliu), lotul a inclus 116 subiecţi (68,64%) din mediul urban şi 53 subiecţi
(31,36%) din mediul rural.
Subiecții au fost invitaţi să completeze un chestionar format din 32 de itemi, printr-un interviu tip
«faţă în faţă» referitor la comportamentele de risc cardiovascular legate de: fumat (de cât timp, cantitate,
frecvenţă), comportamentul alimentar, activitatea fizică.
Pentru îndeplinirea Ob specific 3.2 s-a alcătuit un eşantion format din 105 subiecți hipertensivi
(68 femei, 37 bărbați) cu vârsta medie 57,23 de ani, Stabilirea diagnosticului de HTA la lotul studiat s-a
făcut folosind criteriile indicate de ghidurile ESH/ESC 2013.[9] Subiecții incluși în studiu au avut un
status socioeconomic asemănător și aceleași obiceiuri alimentare.
Măsurătorile psihologice s-au facut cu instrumente standardizate si validate.[10] [11]
Variabilitatra ritmului cardiac (VRC) a fost evaluată prin monitorizare Holter EKG (dispozitiv de
măsurare ambulatorie a electrocardiogramei pe 24 de ore).[12] Am utilizat sistemul de monitorizare
Labtech cu 3 canale: V1, V5 si AVF.
Rezultate
Ob specific 3.1

În lotul studiat există un număr redus de fumători (10,65%)
A existat o asociere statistic semnificativă între fumat şi subiecţii proveniţi din mediul
urban.(p < 0,05) Vârsta inițierii fumatului se situează pentru majoritatea subiecților între 2022 ani. Numărul fumătorilor este semnificativ mai mare la cei cu venituri medii.(p < 0,05) Nu a
existat a asociere statistic semnificativă între nivelul studiilor şi obiceiul de a fuma. (p > 0,05)
Am constatat un număr scăzut de fumători permanenți și un număr crescut de abstinenți
(10,65% vs 20,89%).(p > 0,05).

Comportamentul alimentar reflectă un comportament “nesănătos”.
Au existat diferenţe statistic intens semnificative între media scorului alimentar din mediul
urban și rural (26,31 vs 23,36) la sexul masculin pe grupa de vârstă 35-64 ani.(p< 0,001) A
existat un consum crescut de carne de pasăre (60,95%), consumul de carne roșie, în special
carne de porc ramăne crescut (33,73%). Consumul de grăsimi animale și sare este
semnificativ mai crescut între grupele de vârstă ≤34 ani vs. 35-64 ani. (p < 0,05)

Media indicelui de activitate fizică a arătat o prevalență crescută a sedentarismului și a
activității fizice scăzute. Nu au existat diferenţe statistic semnificative între cele două genuri
(35,29 vs 34,56 ), mediul de proveniență (34,73 U vs 35,24 R) și grupele de vârstă. ( 35,67-≤
34 ani vs 34,91-35-64 ani vs 34,75 ≥ 65 ) (p > 0,05).
Ob specific 3.2
 Media concentraţiilor serice ale CT și LDL-C a fost semnificativ mai crescută la subiecţii cu
scoruri înalte de anxietate și stres;
 Nu există diferențe statistic semnificative între media concentraţiilor serice ale CT și LDL-C și
scorurile de depresie;
 Femeile cu HTA au înregistrat scoruri mai ridicate ale depresiei, anxietății și stresului
comparativ cu bărbaţii;
 Există o corelaţie pozitivă semnificativǎ între CT, LDL-C (r=0.35, p=0.04) și scorul anxietate.
Scorul de stres se corelează pozitiv, cu semnificație statistică cu LDL-C (r=0.32, p=0.049) și
HDL-C (r=0.33, p=0.04) fiind o asociere acceptabilă între ele;
 La subiecții cu scoruri înalte de anxietate cresc de 1,4 ori șansele ca valoarea CT să fie crescută
și de 1,7 ori la subiecții cu scoruri înalte de stres. (RR=1,47 95%CI 1 – 2.16), p=0.03,
,respectiv (RR=1,76 95%CI 1,07 – 2.91), p=0.02.
 Studiul indică creșterea semnificativă a activității simpatice, reducerea semnificativă a
activității parasimpatice la cei cu scoruri înalte de anxietate și depresie (scăderea HFn,
creșterea LFn și a raportului LF/HF).
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Nu au existat diferențe semnificative statistic ale indicilor VRC între subiecții cu/fără
simptome de depresie.
Nu au existat diferențe semnificative ale indicilor VRC privind statusul de fumător.
S-a constatat alterarea VRC la subiecții sedentari și dislipidemici (scăderea HFn, creșterea
LFn și a raportului LF/HF) .
Au existat corelații negative între valorile medii ale TG și HFn (activitatea vagală) și corelații
pozitive între valorile medii ale TG și LFn (marker al hiperactivității simpatice) și LF/HF
(echilibrul simpatic-parasimpatic).

Studiul 4. (pag.93-100) Evaluarea rolului educației pentru sănătate în promovarea sănătății
cardiovasculare
Ipoteza de lucru: Educația pentru sănătate reprezintă cel mai important moment al promovării
sănătății care are ca scop prevenirea bolilor și îmbunătățirea cunoștiințelor și atitudinilor despre fectorii
de risc cardiovascular și încurajarea populației să adopte un stil de viață sănătos.
Ob gen 4 Evaluarea rolului și impactului educației pentru sănătate asupra stării de sănătate
cardiovasculară.

Ob specific 4.1 Identificarea și analizarea nivelului de cunoștiințe, atitudini și practici ale
populației adulte cu privire la factorii de risc cardiovascular;

Ob specific 4.2 Examinarea unei posibile asocieri între nivelul de cunoștiințe, atitudini și
comportamentul populației adulte.
S-a efectuat un studiu epidemiologic prospectiv, observaţional, de tip cohortă. Populaţia studiată:
un eşantion format din 169 subiecți (100%) fără antecedente cardiovasculare consultaţi în Ambulatorul
de Cardiologie .
Pentru evaluarea nivelului de cunoștiințe, atitudine si practică (scor CAP) referitoare la stilul de
viață, subiecții au completat un chestionar cu 17 itemi.
Întrebarile sunt structurate pe trei nivele:
- cunoștiințele subiecților despre factorii de risc cardiovascular;
- atitudinea față de starea de sănătate și factorii de risc cardiovascular,
- practica se referă la modul în care subiecții demonstrează cunoștiințele dobândite și care sunt
acțiunile lor practice.
Rezultatele acestui studiu au aratat că:

Nivelul de cunoștiințe, atât cel bazal despre sănătate cât și cel specific despre factorii de risc
cardiovascular este bun, Pentru scorul CAP general există diferenţe statistic semnificative (p
< 0,001) între grupele 35-64 ani vs. ≥65 ani și diferenţe statistic semnificative între cele două
genuri (p < 0,05) pentru componenta atitudine. În funcție de mediul de proveniență au existat
diferenţe statistic semnificative (p < 0,05) pentru componenta (P) practică şi diferenţe
statistic foarte semnificative (p < 0,01) pentru scorul CAP general.

Au existat discrepanțe între nivelul de cunoștiințe (C) și comportament în ceea ce privește
fumatul, alimentația nesănătoasă și activitatea fizică.

Educația pentru sănătate a populației trebuie să reprezinte un obiectiv major al politicii
sanitare cu accent pe dezvoltarea activităților medical preventive și ridicarea nivelului de
cultură sanitară a întregii populații.
În această teză de doctorat se aduc evidențe din cercetare despre diagnosticul comunității privind
factorii de risc cardiovascular și comportamentele prejudiciabile sănătății care susțin necesitatea unor
intervenții comunitare adaptate realității noastre. În contextual social și economic actual este tot mai des
semnalat rolul pe care îl joacă comunitatea în prevenirea comportamentelor de risc. Politicile de
prevenire trebuie să aibă în centrul atenției comunitatea locală și specificul acesteia.
Atât la nivel local cât și la nivel național este necesară implementarea politicilor care încurajează
un comportament sanogen și dezvoltarea unor strategii și politici de sănătate publică de prevenție
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cardiovasculară. Acestea s-au dovedit eficiente în reducerea morbidității și mortalității precoce, evitabile
a bolilor cardiovasculare.
Originalitatea cercetării constă în:
(a) Identificarea și analizarea factorilor de risc cardovascular și a tendinței evolutive a
acestora în absența unei intervenții dirijate de prevenție primară;
(b) Identificarea și analizarea comportamentelor de risc cardiovascular care pot duce la
apariția bolilor cardiovasculare și pot afecta sănătatea individului pe termen lung;
(c) Evaluarea relației dintre factorii psihosociali și fracțiunile lipidelor serice;
(d) Evaluarea prin monitorizare Holter EKG a relației dintre variabilitatea ritmului cardiac
și factorii psihocomportamentali;
(e) Evaluarea biomarkerilor de stres oxidativ la femeile cu risc cardovascular;
(f) Utilizarea unor metode mixte de cercetare incluzând metoda chestionarului și metoda
observațională;
(g) Dezvoltarea unui set de dovezi pe domeniul sănătății cardiovasculare și identificarea
profilului cardiovascular al subiectului adult la nivel comunitar.
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INTRODUCTION
Major non-communicable diseases (cardiovascular disease, cancer, diabetes mellitus and chronic
respiratory diseases) have common behavioral risk factors and involve common principles for prevention
[1].
Cardiovascular disease is the leading cause of death, this condition increasingly affects young
people, hence the importance of primary prevention. [2]
Cardiovascular disease is closely related to lifestyle (smoking, unhealthy diet, physical inactivity,
psychosocial factors). Traditional risk factors: age, sex, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia,
smoking underlie all cardiovascular risk prediction models.
However, cardiovascular disease can be prevented almost completely.[1]
The current research on ”A community-based approach to health promotion in a cardiovascular risk
population” is part of the Europe 2020 strategy, complying with the research directions proposed at
European level (Health 2020), by studying the adult population confronted with a major public health
problem - cardiovascular disease [3].
The reasons for choosing this topic for the doctoral thesis were the importance and the need for
action in this priority public health area.

CURRENT STATE OF KNOWLEDGE
Health promotion is the process that enables individuals and collectivities to increase control over
the determinants of health, and thereby to improve their health status .[4]
The aim of health promotion is to improve health standards in the community by improving
knowledge about risk factors and encouraging people to adopt healthy behaviors and lifestyles. By joining
the European Heart Health Charter in 2007, our country committed to promoting national cardiovascular
prevention programs [5]. This is not possible without a previous knowldge of the impact of cardiovascular
risk factors on the population.
The relationship between cardiovascular risk factors and the development of cardiovascular
disease was assessed in a number of cohort studies (Framingham Heart Study, Euroaspire, Interheart
Study) [1]. A decrease in cardiovascular disease mortality was observed in many European countries;
however, mortality remains high in several Eastern European countries (Croatia, Bulgaria, Ukraine,
Romania).[6] The worsening of cardiovascular health in developing countries reflects significant changes
in behavior and lifestyle.
Health status analysis in these countries is limited. Baseline data on the prevalence and incidence
of cardiovascular risk factors are missing. According to European guidelines on cardiovascular disease
prevention, Romania is a „high risk” area based on the increased cardiovascular morbidity and mortality
levels [1]. Solutions for low and middle income countries need to be initiated within a short time frame,
which represents an important public health challenge.
The objectives of cardiovascular prevention are: [1]
 to reduce the risk of coronary events and other manifestations of atherosclerosis;
 to reduce premature disability and death, to prolong survival.
Prevention strategies address two distinct directions: population-based versus „high-risk”
strategies [1].
Population-based strategies promote the health benefits of lifestyle changes: quitting smoking,
healthy eating and increased physical activity.
The „high-risk” strategy proposes ample screening of the general population to identify patients at
”high risk” of developing cardiovascular diseases and to establish preventive strategies recommended for
patients with increased cardiovascular risk.
Health education is the most effective way to prevent the disease, to improve and maintain the
health status.
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PERSONAL CONTRIBUTION
The thesis was elaborated starting from the evidence available in the literature, documented in the
first three chapters focused on the current state of knowledge, and continuing with the four individual
studies included in the “Personal contribution” section.
Health promotion in the cardiovascular risk population was analyzed from three perspectives: (a)
evaluation of the population’s health status by identifying and assessing the prevalence of cardiovascular
risk factors and their evolution trends using the database of the Cluj City Community Public Service for
Population Records (SPLCEP Cluj); (b) evaluation of the impact of cardiovascular diseases on the individual’s
health and identification of the association with certain risk behaviors and psychosocial risk factors; (c)
evaluation of the role and impact of health education on cardiovascular health status.
Study 1 (p. 45-54) Prevalence and evolution of cardiovascular risk factors in an urban
community in the period 2005-2012
Working hypothesis: The identification of "apparently healthy" asymptomatic individuals with an
increased risk of cardiovascular disease is one of the main goals of primary prevention.
General objective 1: To evaluate the population’s health status by identifying and assessing the
prevalence of cardiovascular risk factors and their evolution trends using the database of the Cluj City
Community Public Service for Population Records (SPLCEP Cluj).
 Specific ob 1.1 To identify and estimate the prevalence of cardiovascular risk factors among the
adult population in the period 2005-2012.
 Specific ob 1.2 To analyze the evolution trends of cardiovascular risk factors in the period 20052012 in the absence of primary prevention.
 Specific ob 1.3 To assess global cardiovascular risk using the SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation) risk charts.
This was a prospective observational cohort study that started in 2005, the targeted population
being adults, aged between 20 and 70 years, residing in the Zorilor District in Cluj-Napoca [7]. The
subjects were reassessed at a predetermined time (2012), in order to compare the observed variables.
Global cardiovascular risk was calculated using the SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)
model.[8]
Results:
 In seven years (2005-2012) an increase prevalence of cardiovascular risk in subjects with
moderate to between 2% and 4% was observed, which was more obvious in males aged over 50 years
(p>0.05). A statistically insignificant decrease in „high risk” prevalence was noted (p>0.05).
 The prevalence of hypertension was high both in 2005 and 2012. A downward trend of no
statistical significance was observed in the 2012 prevalence (p>0.05).
 The prevalence of dyslipidemia increased significantly in 2012 compared to 2005 (p<0.05).
Higher mean values were found for LDL-C in particular, without being statistically significant (p>0.05).
The number of subjects treated with hypocholesterolemic drugs increased significantly (p<0.05).
 No changes in the prevalence of obesity were noted. There was an increasing tendency of the
prevalence of diabetes mellitus and mean blood glucose values, without statistical significance (p>0.05).
 The prevalence of smoking (permanent smokers) was unchanged ( p>0.05). There was a
decrease in the number of occasional smokers and a significant increase in the number of non-smokers,
including ex-smokers, i.e., persons who quit smoking (p<0.05).
Study 2 (p. 55-64) Evaluation of oxidative stress biomarkers in women with cardiovascular
risk
Working hypothesis: Developing associations of biomarkers with significance in atherosclerosis
will allow the stratification of cardiovascular risk and a more accurate prediction of cardiovascular
events.
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General objective 2: To evaluate the population’s health status by identifying and assessing ”nontraditional” risk factors in order to test their relevance for a more accurate prediction of cardiovascular
events.

 Specific ob 2.1 To evaluate oxidative stress biomarkers in women with cardiovascular risk for
the identification of oxidative aggression.
 Specific ob 2.2 To evaluate oxidative stress biomarkers in women with cardiovascular risk for
the quantification of antioxidant capacity.
This was an epidemiological prospective cross-sectional study. The subjects included in the study
had similar socio-economic levels and the same eating habits.
Three groups were considered:
 group I, 20 women with a mean age of 66.2±6.86 years, with already established and diagnosed
type 2 diabetes mellitus, treated with oral antidiabetic drugs, having cardiovascular complications;
 group II, 20 women with a mean age of 61.32±7.36 years, with controlled diabetes mellitus
(baseline fasting glycemia < 180 mg/dL ), without complications;
 the control group, 20 healthy postmenopausal women, with a mean age of 59.6±5.62 years, who
presented for a routine check-up and underwent complete clinical examination and laboratory tests.
The results of this study showed the following:
 Postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus with/without cardiovascular
complications had high oxidative stress levels, expressed by increased malondialdehyde (MDA) and
protein carbonyl (PC) values.
 There was a significant decrease of antioxidant defense capacity in patients with type 2 diabetes
mellitus with cardiovascular complications on account of glutathione (GSH) and sulfhydryl groups (SH).
 The antioxidant defense capacity in the group with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular
complications was negatively correlated with glycemia and the duration of diabetes.
Study 3 (p. 65-91) Evaluation of the impact of cardiovascular diseases on the individual’s
health and identification of the association with certain risk behaviors and psychosocial
risk factors
Working hypothesis: Cardiovascular risk can be reduced by changing risk behaviors (smoking,
unhealthy eating, physical inactivity). The identification and understanding of health risk behaviors
underlie the development of prevention strategies and interventions.
General objective 3: To evaluate the impact of cardiovascular diseases on the individual’s health
status and to identify the association with certain risk behaviors and psychosocial risk factors.

Specific ob 3.1 To identify and assess the impact of cardiovascular diseases on the health
status.

Specific ob 3.2 To identify psychosocial factors and their impact on the health of subjects
with cardiovascular risk factors.
To achieve the specific ob 3.1, 169 subjects from Cluj-Napoca district, without cardiovascular
history, with a mean age of 59.77 years were included in the study. 77 (45.56%) of the subjects were male
and 92 (54.44%) of them were female. Regarding the subjects’ distribution by environment of origin
(residence), the group included 116 subjects (68.64%) from urban areas and 53 subjects (31.36%) from
rural areas.
The subjects were invited to complete a 32-item questionnaire, by a „face-to-face” interview
referring to cardiovascular risk behaviors related to: smoking (duration, amount, frequency), eating
behavior, physical activity.
To achieve the specific ob 3.2, a sample of 105 hypertensive subjects (68 women, 37 men) with a
mean age of 57.23 years was formed. The diagnosis of hypertension in the studied group was made using
the criteria indicated by the 2013 ESH/ESC Guidelines [9]. The subjects included in the study had similar
socio-economic levels and the same eating habits.
Psychological measurements were made using standardized and validated tools.[10] [11]
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Heart rate variability (HRV) was evaluated by Holter ECG monitoring (24 hour ambulatory
electrocardiographic recording).[12] The Labtech monitoring system with 3 leads: V1, V5 and AVF was
used.
Results
Specific ob 3.1

In the studied group there was a small number of smokers (10.65%).
There was a statistically significant association between smoking and subjects from urban
areas (p<0.05). The age of initiation of smoking was 20-22 years for the majority of the
subjects. The number of smokers was significantly greater among subjects with middle
incomes (p<0.05). There was no statistically significant association between the level of
education and the smoking habit (p>0.05). A small number of permanent smokers and a great
number of abstinents (10.65% vs 20.89%) (p>0.05) were found.

Eating behavior reflects an “unhealthy” behavior.
There were highly statistically significant differences between the mean diet scores in urban
and rural areas (26.31 vs 23.36) in the male sex, in the 35-64 age group (p<0.001). There was
a high poultry meat consumption (60.95%); red meat, particularly pork meat consumption,
also remained high (33.73%). Animal fat and salt consumption was significantly higher in the
≤34 years age group vs the 35-64 years age group (p<0.05).

The mean physical activity index showed a high prevalence of sedentariness and reduced
physical activity. There were no statistically significant differences between the two sexes
(35.29 vs 34.56), the environments of origin (34.73 U vs 35.24 R) and the age groups (35.67 ≤ 34 years vs 34.91 - 35-64 years vs 34.75 - ≥ 65 years) (p>0.05).
Specific ob 3.2

The mean serum TC and LDL-C concentrations were significantly higher in subjects with high
anxiety and stress scores.

There were no statistically significant differences between the mean serum TC and LDL-C
concentrations and depression scores.

Women with hypertension had higher depression, anxiety and stress scores compared to men.

There was a significant positive correlation between TC, LDL-C (r=0.35, p=0.04) and the
anxiety score. The stress score was statistically significantly positively correlated with LDL-C
(r=0.32, p=0.049) and HDL-C (r=0.33, p=0.04), with an acceptable association between them.

Subjects with high anxiety scores had 1.4 times more chances and subjects with high stress
scores had 1.7 times more chances to have increased TC values (RR=1.47 95%CI 1–2.16),
p=0.03 and (RR=1.76 95%CI 1.07–2.91), p=0.02, respectively.

The study indicates a significant increase of sympathetic activity and a significant reduction of
parasympathetic activity in subjects with high anxiety and depression scores (decrease of
HFn, increase of LFn and of the LF/HF ratio).

There were no statistically significant differences in the HRV index values between subjects
with/without depression symptoms.

There were no significant differences in the HRV index values regarding the smoking status.

An alteration of HRV was found in sedentary dyslipidemic subjects (decrease of HFn, increase
of LFn and of the LF/HF ratio).

Negative correlations between the mean values of TG and HFn (vagal activity) and positive
correlations between the mean values of TG and LFn (a marker of sympathetic hyperactivity)
and LF/HF (sympathetic-parasympathetic balance) were found.
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Study 4 (p. 93-100) Evaluation of the role and impact of health education on cardiovascular
health status
Working hypothesis: Health education represents the most important component of health
promotion, which is aimed at preventing diseases, improving the knowledge and attitudes regarding
cardiovascular risk factors, and encouraging the population to adopt a healthy lifestyle.
General objective 4: To evaluate the role and impact of health education on cardiovascular health
status.

Specific ob 4.1 To identify and analyze the level of knowledge, attitudes and practices of the
adult population regarding cardiovascular risk factors.

Specific ob 4.2 To examine a possible association between the level of knowledge, attitudes
and behavior of the adult population.
An epidemiological prospective observational cohort study was performed. The studied population
consisted of a sample of 169 (100%) subjects without cardiovascular history, examined in the
Ambulatory Cardiology Service.
In order to evaluate the level of knowledge, attitudes and practice (KAP score) related to lifestyle,
the subjects were asked to complete a 17-item questionnaire.
The questions were structured on three levels:
- the subjects’ knowledge of cardiovascular risk factors;
- their attitude regarding health status and cardiovascular risk factors;
- practice referred to the way in which the subjects demonstrated the acquired knowledge and
their practical actions.
The results of this study showed the following:

The level of knowledge, including both basic health knowledge and specific knowledge of
cardiovascular risk factors, was good. Regarding the general KAP score, there were
statistically significant differences (p<0.001) between the 35-64 and the ≥65 years age groups
and statistically significant differences between the two sexes (p<0.05) for the attitude
component. Depending on the environment of origin, there were statistically significant
differences (p<0.05) for the practice (P) component and highly statistically significant
differences (p<0.01) for the general KAP score.

Discrepancies were evidenced between the level of knowledge (K) and behavior regarding
smoking, unhealthy eating and physical activity.

The population’s health education should be a major objective of the health care policy, with
emphasis on the development of preventive medical activities and on the improvement of
health knowledge among the entire population.
This doctoral thesis provides research evidence of a community diagnosis regarding cardiovascular
risk factors and health detrimental behaviors, which support the need for a community-based
intervention adapted to our reality. In the current social and economic context, the role of the community
in preventing risk behaviors is increasingly reported. Prevention policies should focus on the local
community and its specific particularities.
The implementation of policies encouraging healthy behaviors and the development of public
health strategies and policies for cardiovascular prevention are required both at local and national level.
These have proved their efficiency in reducing early cardiovascular disease morbidity and mortality,
which can be avoided.
The originality of the research consists of the following:
(a) Identification and analysis of cardiovascular risk factors and their evolution trends in
the absence of primary prevention;
(b) Identification and analysis of cardiovascular risk behaviors that can lead to the
development of cardiovascular diseases and can affect the individual’s health in the long term;
(c) Evaluation of the relationship between psychosocial factors and serum lipid fractions;
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(d) Assessment by Holter ECG monitoring of the relationship between heart rate variability
and psycho-behavioral factors;
(e) Evaluation of oxidative stress biomarkers in women with cardiovascular risk;
(f) Use of mixed research methods including the questionnaire method and the observational
method;
(g) Community-based development of a set of evidence in the cardiovascular health area
and identification of the cardiovascular profile of the adult subject.
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