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REzumat
Studiul a analizat importanţa fumatului în apariţia evenimentelor coronariene acute (ECA) pe un eşantion de
865 de subiecţi. Pentru evaluarea fumatului, s-au urmărit statusul de fumător, durata şi frecvenţa fumatului. În
comparaţie cu alţi factori de risc, fumatul nu prezintă reversibilitatea completă a posibilităţii apariţiei SCA prin
încetarea fumatului, în special dacă expunerea la fumul de ţigară a fost pe o perioadă de timp mare.
Cuvinte cheie: fumat, evenimente coronariene acute (ECA), fumător, nefumător, fost
fumător

ABSTRACT
The study analyzed the importance of smoking in the appearance of acute coronary events (ACE) on a sample of
865 subjects. For smoking assessment, the status of smoker, duration and frequency of smoking were monitored.
Compared to other risk factors, smoking does not show complete reversibility of the possibility of SCA occurrence
by cessation of smoking, especially if exposure to cigarette smoke has been for a long time.
Keywords: smoking, acute coronary events (ACE), smoker, non-smoker, former smoker

Introducere
Noţiunea de „eveniment coronarian acut“ (ECA)
presupune orice simptom clinic corespunzător ischemiei miocardice acute şi include spectrul clinic
de la angină instabilă (AI) până la infarctul miocardic fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI)
şi infarctul miocardic cu supradenivelare de segment ST (STEMI).
Angina pectorală instabilă, infarctul miocardic
fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) şi
infarctul miocardic cu supradenivelare de segment
ST (STEMI) sunt asemănătoare fiziopatologic, dar
diferă ca prognostic şi severitate.
Consumul de tutun reprezintă un factor major de
risc pentru foarte multe boli, determinând modificări aproape fiecărui organ din corpul nostru [5].

Importanţa fumatului în apariţia ECA a fost intens cercetată şi documentată [1,2]. Fumatul de ţigări reprezintă 98% din felul de consum al tutunului, iar fumul ce rezultă prin ardere este alcătuit din
peste 4.000 de substanţe chimice, nicotina reprezentând elementul psihoactiv care determină dependenţă [5].
Fumatul, conform Dicţionarului Explicativ al
Limbii Române, ediţia a II-a, reprezintă obiceiul
„de a aspira, a trage fumul de tutun din ţigară sau
din pipă“, cu etimologia cuvântului francez „fumer“, şi el cu origine din latinescul „fumare“, deşi,
din izvoarele istorice, folosirea tutunului la romani
nu este menţionată nicăieri. Cuvântul ţigară provine din „cigare“, în limba spaniolă, desemnând „cioc
de barză“ [5,6]. Cuvîntul „tutun“ provine de la insula Tobago, ce aparţine arhipelagului Antilelor,
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locul unde a fost cultivată, iar indigeni îi spuneau
„petum“. Tutunul a fost cultivat şi, de asemenea,
fumat pe continentul american de peste 5.000 de
ani, sursa de origine fiind din Anzii peruvieni şi
ecuadorieni [18].
La început, fumatul s-a propagat în combinaţie
cu ceremoniile religioase – ca ofrande aduse zeităţilor, în ritualuri de purificare, care să le permită
preoţilor sau conducătorilor religioşi să se detaşeze
de limpezimea minţii în scopul de a comunica cu divinitatea sau de a induce viziuni spirituale [20-22].
Introducerea folosirii tutunului în Europa este
corelată cu diplomatul francez Jean Nicot, căruia i
se atribuie aducerea tutunului din Portugalia la
Curtea Regală din Paris, descris ca remediu pentru
mai multe boli. Ulterior, în onoarea diplomatului
francez, planta a fost denumită de către un botanist
„Nicotiana“. La rândul lui, Jean Nicot primise de la
navigatorii spanioli ai lui Columb, conduşi de capitanul Francesco Romano Pace, un mănunchi de
frunze de tutun aprinse, ei relatându-i cu acest prilej ce au văzut că fac băştinaşii sud-americani cu
ele [5,19].
Planta din care se fabrică tutunul aparţine speciei Solanaceae, genul Nicotiana.
Ea este cultivată în aproape toate regiunile planetei, mai ales pe continentul american, faimoase
fiind statele Maryland şi Virginia ale Federaţiei
Americane, precum şi Cuba. În Euro-Asia, culturi
remarcabile sunt în Turcia, iar în porţiunea Pacificului se găsesc vestite culturile din Insulele Java şi
Sumatra [17].
Fumatul reprezintă cea mai importantă cauză de
deces care poate fi înlăturată în lumea dezvoltată
[3], mărind riscul de apariţie a evenimentelor coronariene [4] şi mortalitatea totală cu până la 50%
[1,4].
Fumatul este, aşadar, principalul factor de risc
cardiovascular care, prin diminuare sau renunţare
definitivă, cu siguranţă poate îmbunătăţi prognosticul la pacienţii cu afecţiuni cardiace [2,3].
Stoparea fumatului s-a asociat permanent cu un
beneficiu de mortalitate în boala arterială coronariană stabilă, dar şi în sindroame coronariene postacute (ACS) [7,8,9], oprirea fumatului fiind unul
dintre elementele de bază ale prevenirii secundare.
Totuşi, posibilitatea de a rămâne fumător a pacienţilor ce au avut sindroame coronariene în cardiologia contemporană nu a fost studiată. Evaluările
sistematice şi metaanalizele au cuprins mai mult
date din epoca de intervenţie coronariană prepercutanată [7,8,9].
Cerecetările mai noi ce au analizat fumatul cu
impactul post-ACS s-au axat, în principal, pe exa-
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minarea populaţiilor mai tinere (< 35 ani) ori mai
mari (> 65 ani), au obţinut procente mici de revascularizare, au avut o gestionare medicală slabă ori
nu au analizat consecinţele opririi fumatului [10].
Schimbarea stilului de viaţă conform recomandărilor primite din partea medicilor şi oprirea fumatului nu se pot obţine la toţi pacienţii. Mai mult,
unii dintre ei, postexternare, după o perioadă scurtă, revin la obiceiurile comportamentale nocive de
dinaintea îmbolnăvirii (adică dieta, exerciţiile fizice, fumatul) [11,12].
Aproximativ 26% dintre pacienţii cu ACS şi fumători activi până la internarea în spital nu au renunţat la fumat după un an de evaluare [13]. Studiul EUROASPIRE II a arătat că 21% dintre
pacienţi au rămas fumători la 3,5 ani de supraveghere [14].
Decizia de a deveni mai sănătoşi şi de a renunţa
la ritualul nociv pentru toate organele corpului se
confruntă adesea cu multe obstacole şi dificultăţi.
Probabil, insuccesul la unii dintre pacienţi de a opri
fumatul şi neadoptarea principiilor de viaţă sănătoasă sunt determinate de anumiţi factori de risc
precum stresul psihologic, lipsa suportului social
sau profilul cognitiv social slab [15,16]. Ţinând
cont de factorii de risc sugeraţi, enumeraţi mai sus,
încetarea fumatului constituie un proces complex şi
multidimensional.

Scopul studiului
Studiul a urmărit prevalenţa evenimentelor coronariene acute (ECA) şi rolul fumatului în apariţia
ECA.

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
asemănător cu cel al populaţiei generale.
Subiecţii care au declarat că fumau regulat au
fost 263, iar 24 dintre ei s-au confruntat cu apariţia
evenimentelor coronariene acute.
Dintre cei 159 de subiecţi care declaraseră ca
s-au oprit din fumat, 71 erau de gen masculin, 14 au
prezentat evenimente coronariene acute şi, dintre
cei 14, 7 au fost de gen masculin.
Vârsta medie a subiecţilor care renunţaseră la
fumat a fost cu aproximativ 9 ani mai mare decât
cea a celor care obişnuiau să fumeze zilnic.
La fumătorii zilnici, în număr de 150, 10 au
semnalat apariţia ECA.
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FIGURA 1. Prevalenţa evenimentelor coronariene acute

La subiecţii de gen masculin ce nu au fumat niciodată, prevalenţa ECA a fost 2,59%. La subiecţii
care fumau sau fumaseră în trecut, prevalenţa a fost
de 6,44.
Foştii fumătorii de gen masculin aveau vârsta
medie de 50 de ani, iar la cei care fumau zilnic vârsta medie era de 43,3 ani.
Prevalenţa ECA la subiecţii de gen feminin care
nu fumaseră niciodată a fost de 4,64%, comparativ
cu subiecţii de acelaşi gen, dar care fumau sau fumaseră în trecut, de 7,17%.
Dintre acestea, 108 femei obişnuiau să fumeze zilnic şi 9 au prezentat evenimente coronariene acute.
Prevalenţa infarctului miocardic acut a fost de
2,21% la fumători,comparativ cu subiecţii ce nu fumaseră niciodată, de 0,83%.
Prevalenţa infarctului miocardic acut în rândul
subiecţilor în funcţie de frecvenţa fumatului a fost
de 1,57% pentru fumătorii zilnici, 4,4% la foştii fumători şi 0,83% la nefumători.
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FIGURA 2. Prevalenţa infarctului miocardic acut

Pentru genul masculin, prevalenţa IM a fost de
0,85% la nefumători, 1,90% la fumătorii foşti sau
actuali,de 3,80% la foştii fumători şi 1,35% la fumătorii zilnici.
Pentru genul feminin, prevalenţa IM a fost
0,41% la nefumătoare, 2,14% la toate fumătoarele,
1,89% la cele zilnice şi 3,80% la fostele fumătoare.
Vârsta medie a perioadei de la debutul fumatului până la momentul studiului în funcţie de prezenţa sau absenţa evenimentelor coronariene acute a
fost de aproximativ 16 ani la cei fără ECA şi peste
22 la cei cu ECA.
De asemenea, la o durată a expunerii la fumat
sub 6 ani, prevalenţa evenimentelor coronariene
acute a fost de 1,61%, la 6-10 ani 3,64%, la 10-20
ani de 4,92% şi la peste 20 de ani prevalenţa a fost
de 8,62%.
La bărbaţi, prevalenţa ECA la o durată de expunere la fumat sub 6 ani a fost de 4,55%, la 6-10 ani
a fost 3,85%, la 10-20 ani şi la peste 20 de ani prevalenţa a fost de 7,59%.

FIGURA 3. Vârsta medie a perioadei de la debutul fumatului până la momentul studiului în
funcţie de prezenţa sau absenţa evenimentelor coronariene acute
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FIGURA 4. Prevalenţa evenimentelor coronariene acute la subiecţii fumători în funcţie
de durata expunerii

FIGURA 5. Prevalenţa evenimentelor coronariene acute la subiecţii fumători de gen
feminin în funcţie de durata expunerii

Prevalenţa ECA la subiecţii fumători de gen feminin în funcţie de durata expunerii a fost de 0,00%
la o perioadă de timp de expunere sub 6 ani, de
3,45%, la 6-10 ani, 5,95%, la 10-20 ani de 5,00% şi
de 8,33% la peste 20 de ani.
Prevalenţa infarctului miocardic acut la subiecţii fumători în funcţie de durata expunerii a fost de
0,00% la fumătorii sub 6 ani, 0,92% la cei cu durată de 6-10 ani, 1,09% la fumătorii timp de 10-20 ani
şi 1,72% la cei peste 20 de ani.

Rezultate şi discuţii
Deşi bolile cardiovasculare în ţările dezvoltate
şi în cele în curs de dezvoltare reprezintă cea mai
importantă patologie ca frecvenţă, iar fumatul reprezintă încă unul dintre principalele obiceiuri nocive din lumea modernă, totuşi, recunoaşterea
exactă a importanţei şi repercusiunii fumatului ca

factor de risc poate fi dificilă din cauza existenţei
unor multiple erori.
Dintre cei 263 de subiecţii care fumau regulat,
24 s-au confruntat cu apariţia evenimentelor coronariene acute, prevalenţa lor fiind de 9,13%, relevând faptul că aproape 1 din 10 fumători pot dezvolta ECA.
Fumatul nu prezintă tot timpul reversibilitate totală şi regresia bolilor cardiovasculare prin oprirea
fumatului, în special dacă durata fumatului a fost
foarte mare. Altfel spus, deşi stoparea fumatului
corespunde cu beneficii certe şi confirmate, riscul
rezidual se menţine destul de important, în special
la cei care fumează de o lungă durată de timp. Prevalenţa crescută a ECA la foştii fumători, aşa cum
s-a remarcat şi în acest studiu, de 8,81%, este apropiată de cea observată la cei ce fumau regulat, 14
subiecţi dintre cei 159 de subiecţi care renunţaseră
la fumat dezvoltând evenimente coronariene acute.
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Un alt factor care duce la o valoare crescută a
prevalenţei evenimentelor coronariene acute la foştii fumători este legat de motivaţia renunţării la fumat, care i-a determinat pe unii subiecţi să devină
din fumători foşti fumători, din cauza deteriorării
stării de sănătate, deteriorare determinată, cel mai
frecvent, de boli cardiovasculare.
Vârsta medie a subiecţilor ce renunţaseră la fumat (49,8±12,01 ani) a fost cu aproape 9 ani mai
mare decât cea a subiecţilor ce fumau zilnic
(41,88±13,15 ani), vârsta determinând mărirea riscului de ECA.
Prevalenţa ECA la subiecţii actuali sau foşti fumători indiferent de frecvenţa fumatului a remarcat
o valoare de peste 2 ori mai mare (7,89%) comparativ cu subiecţii nefumători, unde prevalenţa ECA
a fost de 3,42%.
La fumătorii de gen masculin ce fumau zilnic,
prevalenţa evenimentelor coronariene acute a fost
de 6,67%, 10 dintre cei 150 fumători de sex masculin zilnic prezentând ECA.
Cei care renunţaseră la fumat au avut o prevalenţă de 8,97%, 7 din 71 confruntându-se cu ECA,
mult mai mare comparativ cu prevalenţa subiecţilor
de gen masculin nefumători de 2,59%.
Vârsta medie a subiecţilor fumători zilnic de
gen masculin a fost de 43,3 ani, mult mai mică decât la foştii fumătorii de gen masculin, unde vârsta
medie a fost de 50 de ani,o parte dintre aceştia urmând, probabil, ca o consecinţă a apariţiei sau accelerării problemelor de sănătate, să devină foşti
fumători.
La subiecţii de gen feminin, prevalenţa ECA a
fost de peste 7%, 9 dintre cele 108 femei care obişnuiau să fumeze zilnic au prezentat evenimente coronariene acute. De asemenea, la cele ce nu fumaseră
niciodată,
prevalenţa
evenimentelor
coronariene acute a fost mai scăzută (4,64%).
Analizând apariţia infarctului miocardic, prevalenţa acestuia la toţi fumătorii a fost de 2,21%, foştii fumători de 4,4%, la fumătorii zilnici de 1,57%
şi la nefumători de 0,83%.
La subiecţii de gen masculin, IM a avut o prevalenţă de 1,9% la toţi fumătorii, 1,35% la fumătorii
zilnici, 3,80% la foştii fumători şi 0,85% la nefumători.
La subiecţii de gen feminin, IM a avut o prevalenţă de 2,14% la toţi fumătorii, 1,89% la fumătorii
zilnici, 3,80% la foştii fumători şi 0,41% la nefumători.
Perioada de ani in care subiecţii au fumat reprezintă factorul ce a influenţat foarte mult prezenţa
evenimentelor coronariene acute. Astfel, unde nu
au fost evenimente coronariene acute perioada de

261

expunere la fumat a fost de 16 ani (16,02± 9,17 ani;
IC95% 15,16-16,87), iar pentru cei la care s-au depistat evenimente coronariene acute perioada a fost
de peste 20 de ani, media duratei fumatului
22,29±11,55 ani (IC95% 17,41-27,17).
La subiecţii de gen masculin, cazurile fără ECA,
media anilor de fumat a fost de sub 20 de ani
(18±9,57 ani; IC95% 16,785-19,224). Comparativ
cu aceştia, la subiecţii la care s-au identificate evenimente coronariene acute timpul de fumat a fost
de peste 20 de ani, media fiind cu 5 ani mai mare
decât la cei fără evenimente coronariene acute
(23±13,48 ani; IC95% 15,22-30,78).
La subiecţii de gen feminin, durata în care au
fumat şi nu au prezentat ECA a fost de sub 15 ani,
media duratei fumatului la aceştia fiind de 13,73±
8,13 ani (IC95% 12,62 - 14,84) fiind cu aproape 8
ani mai mică decât pentru cei cu evenimente coronariene acute. La subiecţii afectaţi de ECA, media
perioadei în care subiecţii au fumat a fost de peste
20 de ani (21,3±8,77 ani, IC95% 15,03-27,57).
De asemenea, pentru o perioadă de fumat sub 6
ani, prevalenţa ECA a fost de 1,61%, la marii fumători care fumau de peste 20 de ani, prevalenţa a fost
de aproape 8,62%. La perioade ale expunerii intermediare, prevalenţa a fost sensibil mai mică. Subiecţii cu o expunere la fumat de 10-20 de ani au
avut prevalenţa ECA de 4,92%, de 3 ori mai mare
comparativ cu subiecţii cu o expunere sub 6 ani
(1,61%), dar de aproape 2 ori mai mică decât cei cu
expunere de peste 20 de ani (8,62%).
Riscul evenimentelor coronariene acute la subiecţii cu o durată a expunerii de 10-20 de ani a fost
de 3 ori mai mare comparativ cu subiecţii cu o expunere de sub 6 ani (RR=3,05; IC95% 0,394223,5876; p = 0,285).
La expuneri mai mici (6-10 ani), prevalenţa
ECA (3,64%) a fost de 2 ori mai mare decât la cei
cu expunere sub 6 ani, riscul fiind de 2,27 ori mai
mare, dar fără semnificaţie statistică (RR = 2,27;
IC95% 0,26-19,91; p = 0,73).
Persoanele fumătoare de peste 20 de ani sunt
grupul cel mai afectat de ECA, având un risc al
evenimentelor coronariene de 2 ori mai mare decât
pentru subiecţii cu o expunere sub 20 de ani, la care
prevalenţa ECA a fost de 3,94%.
Evaluarea prin regresie logică a căutat să analizeze posibilitatea apariţiei ECA independent de vârstă,
fiind calculat riscul global al fumatului în funcţie de
perioada expunerii şi independent de vârstă. Independent de vârstă, fiecare an de fumat aduce un risc
suplimentar de aproape 9% (p = 0,001).
Subiecţii de gen masculin au un număr mai
mare, dar şi o durată mai mare a expunerii, fumăto-
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rii sub 6 ani având prevalenţa de 4,55%, aceasta
nevariind semnificativ faţă de subiecţii cu durate
ale expunerii la fumat de 6-10 ani la care prevalenţa ECA a fost de 3,85% sau cei cu durata expunerii
de 10-20 de ani (5%).
În schimb, prevalenţa evenimentelor coronariene acute a fost cu peste 50% mai mare la subiecţii
de gen masculin care au prezentat o durată a expunerii mai mare de 20 de ani (7,59%). Riscul subiecţilor de gen masculin cu o expunere mai mare de 20
de ani a fost de 1,65 ori mai mare comparativ cu
subiecţii cu o expunere de sub 20 de ani (RR =
1,65; IC95% 0,5929 to 4,602; p = 0,33).
La persoanele feminine s-a constatat una dintre
cele mai elocvente relaţii dintre durata expunerii şi
riscul ECA la analiza prin regresie liniară (r2 =
0,89). La acestea s-a remarcat absenţa evenimentelor coronariene acute la expuneri cu durata sub 6
ani. Prevalenţa la subiecţii de gen feminin fumători
de peste 20 de ani a fost maximă (8,33%), de aproape 2,5 ori mai mare comparativ cu cea remarcată la
expuneri de 6-10 ani şi cu 40% mai mare decât prevalenţa ECA la subiecţii de gen feminin cu o durată
a expunerii de 10-20 de ani.
Calculul prevalenţei ECA la fumătorii cu o durată sub 20 de ani şi la cei sub 29 de ani a relevat
importanţa expunerii de lungă durată. Riscul ECA a
fost de peste 2 ori mai mare la femeile cu expuneri
de peste 20 de ani comparativ cu restul (RR =
2,1667; 95% CI 0,5879 to 7,9854; P = 0,2453).
Infarctul miocardic acut a la fumătorii de peste
20 de ani a avut o prevalenţă de 1,72%, de aproape
2 ori mai mare decât subiecţii expuşi la fumat timp
de 10-20 de ani, respectiv de 0,85%.
La fumătorii sub 6 ani nu au fost identificate cazuri de IMA. Pentru fumătorii timp de 6-10 ani,
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prevalenţa a fost de 3,45%, iar subiecţii fumători
timp de 10-20 ani au avut prevalenţa de 5,96%.

Concluzii
Riscul ECA la persoanele fumătoare sau foste
fumătoare a fost de peste 2 ori mai mare comparativ cu subiecţii care nu fumaseră niciodată. Prevalenţa IMA la fumători şi foşti fumători a fost de 2,5
ori mai mare decât la subiecţii care se declaraseră
nefumători, Analiza frecvenţei fumatului şi legătura acesteia cu infarctului miocardic acut a surprins
o rată mare a infarctului miocardic acut la foştii fumători, de 4,4% şi la fumătorii care obişnuiau să
fumeze zilnic (1,57%).
Infarctul miocardic acut la subiecţii nefumători
nu a fost prezent decât în procent de mai puţin de
1% dintre subiecţi, prevalenţa acestuia în rândul subiecţilor care nu fumaseră niciodată fiind de 0,83%.
Factorul care a influenţat decisiv prevalenţa fumatului este perioada expunerii la acest factor de
risc, respectiv numărul de ani în care subiecţii au
fumat. Astfel, la cazurile la care nu s-au remarcat
evenimente coronariene acute perioada în care subiecţii au fost expuşi la fumat a fost de 16 ani
(16,02± 9,17 ani; IC95% 15,16 – 16,87), iar pentru
cei la care s-au depistat evenimente coronariene
acute perioada a fost de peste 20 de ani, media duratei fumatului 22,29±11,55 ani (IC95% 17,41 –
27,17).
O puternică relaţie s-a remarcat între perioada în
care subiecţii au fost expuşi la fumat şi prezenţa
evenimentelor coronariene acute, la analiza prin regresie liniară fiind evidenţiată corelaţia puternică
dintre durata fumatului şi prevalenţa evenimentelor
coronariene acute (r2 = 0,93).
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