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Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă cauza principală de moarte atât la femei,
cât şi la bărbaţi, în întreaga lume. În termeni absoluţi, mai multe femei decât bărbaţi mor
anual de boli cardiovasculare în multe ţări de pe glob. S-a crezut multă vreme că femeile
sunt protejate împotriva bolilor cardiovasculare prin influenţe hormonale, deoarece
femeile în perioada premenopauză au un risc absolut mai scăzut de a deceda prin boală
coronariană ischemică (BCI) într-o perioadă de observaţie limitată. Mai mult, studiul
Framingham Heart Study a arătat că femeile supravieţuiesc mai mult decât bărbaţii şi
suferă evenimente cardiovasculare cu circa 10 ani mai târziu decât aceştia, fenomen
denumit protecţie premenopauză. Cu toate acestea, riscul femeilor pe toată durata vieţii
de a suferi şi de a deceda de boală cardiovasculară este aproape egal cu al bărbaţilor.
Menopauza creşte acest risc de trei ori. Cum menopauza este asociată cu o scădere
semnificativă a nivelului circulant de estrogeni, s-a speculat că estrogenii sunt factorul
protector. Totuşi, Women's Health Initiative (WHI) şi studiul Heart and
Estrogen/Progestin Replacement (HERS) au arătat că terapia hormonală de substituţie
după menopauză este ineficientă pentru prevenţia bolii cardiovasculare atât la femeia
sănătoasă, cât şi la femeia cu boală cardiacă ischemică, în discordanţă cu datele
observaţionale anterioare. Aceste rezultate majore ale studiilor randomizate subliniază
importanţa practicilor bazate pe evidenţe în prevenţia bolilor cronice şi a bolii
cardiovasculare în general (1).
Alte date sugerează că anumiţi factori de risc cum sunt fumatul, diabetul,
trigliceridele crescute şi hipertrofia ventriculară stângă conferă un risc mai ridicat de
infarct miocardic (IM) la femei faţă de bărbaţi. Întârzierea premenopauză a manifestărilor
cardiovasculare la femei ar putea fi anulată în prezenţa acestor factori de risc. Prin
urmare, mesajul central către femei şi către personalul sanitar implicat în îngrijirea
acestora este că măsurile preventive încep devreme în viaţa femeii. Faptul că femeile
dezvoltă statistic mai târziu BCV faţă de bărbaţi nu implică o amânare implicită a
prevenţiei şi a conştientizării prezenţei acestora. De fapt, un profil de risc scăzut în viaţa
precoce a femeii a fost asociat cu o incidenţă redusă a BCV şi a mortalităţii de orice
cauză. Cu toate că factorii de risc se schimbă în timp şi cu statusul hormonal la
menopauză, factorii de risc premenopauză la femeia sănătoasă sunt predictori puternici
pentru ateroscleroza subclinică după menopauză (1).
Femeile diabetice nu au demonstrat scăderea mortalităţii cardiovasculare în
ultimele 3 decenii observată la similarii lor de sex masculin. Mai mult, a existat o creştere
a mortalităţii cardiovasculare în timp, numai în subgrupul de femei diabetice. Cum
diabetul este considerat echivalent de risc cu BCI, toate femeile diabetice sunt clasificate
ca risc înalt sau foarte înalt. Important, diabetul la femei conferă o încărcătură de risc mai
mare pentru mortalitate prin boală cardiacă ischemică faţă de BCI manifestă. Istoricul de
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diabet la o femeie a fost asociat cu o creştere cu 37% a mortalităţii cardiovasculare.
Diabetul este un factor de risc mai important la femei faţă de bărbaţi, crescând riscul de
BCI de trei până la şapte ori la femeia diabetică faţă de două-trei ori la bărbatul cu diabet.
Mai mult, riscul de deces prin BCI este mai mare la femeia diabetică faţă de bărbatul
diabetic.
Prevenţia bolilor cardiovasculare este eficientă când este adaptată riscului
individual, deoarece beneficiul oricărei intervenţii preventive trebuie să echilibreze
costurile şi reacţiile adverse secundare. În ultimii 10 ani au fost recunoscute diferenţe
importante legate de sex în prevenţia bolilor cardiovasculare şi acest fapt a dus la
elaborarea unor ghiduri speciale pentru femei. Prin urmare, în 2007, bazându-se pe
dovezi riguroase, American Heart Association a elaborat ghiduri de prevenţie
cardiovasculară pentru femei ce diferă puţin de cele pentru bărbaţi. Diferenţa majoră este
în rolul aspirinei în prevenţia primară şi aprecierea diabetului ca fiind un factor de risc
mai sever la femei. Aceste ghiduri oferă o bază importantă pentru strategii viitoare de
prevenţie bazată pe stratificarea individuală a riscului.
Conform recomandărilor American Diabetes Association, screeningul pentru
diabet trebuie efectuat la femeile şi bărbaţii de peste 45 de ani şi repetat la fiecare 3 ani,
dacă rezultatele sunt normale. Femeile cu istoric de diabet gestaţional sau cu sindrom de
ovar polichistic trebuie screenate mai devreme. Antecedentele de diabet gestaţional
dublează riscul de diabet în primele 4 luni postpartum şi acest rămâne un factor de risc pe
viaţă pentru apariţia diabetului, care în cele mai multe cazuri va fi diabet de tip II. Pentru
a preveni apariţia diabetului la femeia cu risc înalt, greutatea dinaintea naşterii trebuie
reatinsă în primele 6-12 luni postpartum şi este recomandată activitatea fizică (1). La
femei, supragreutatea creşte riscul de diabet de trei ori, iar individele obeze sunt la risc de
9 ori mai mare. Inactivitatea fizică este un predictor independent pentru diabet. La femei,
s-a observat o scădere modestă a riscului de diabet cu creşterea nivelului de exerciţiu
fizic. Independent de apariţia diabetului, studiul Nurses' Health a arătat că un BMI
crescut şi un nivel redus de activitate fizică sunt predictori independenţi de apariţie a BCI
şi de moarte prin BCI la femei. Date din Women's Health Study au indicat că atât mersul
pe jos, cât şi exerciţiul fizic viguros au fost asociate cu scăderea semnificativă a
evenimentelor cardiovasculare la femeile postmenopauză, indiferent de grupul rasial sau
etnic, vârstă şi BMI. Importanţa exerciţiului fizic în prevenţia primară a BCV este
reîntărită de date care arată că variabile legate de fitness cum sunt capacitatea de exerciţiu
şi recuperarea ratei cardiace postefort sunt puternic şi independent asociate cu
mortalitatea cardiovasculară şi de toate cauzele. Starea de fitness cardiorespirator pare
de asemenea a fi predictivă pentru evenimente cardiace nonfatale la femei
asimptomatice.
Sindromul metabolic este o combinaţie de afecţiuni metabolice, ca dislipidemia,
hipertensiunea, toleranţa alterată la glucoză, hiperinsulinemia compensatoare şi tendinţa
de a dezvolta grăsime abdominală. Indivizii cu sindrom metabolic sunt la risc crescut de
ateroscleroză şi, consecutiv, de boală cardiovasculară (2). Totuşi, mai multe studii
epidemiologice şi câteva studii clinice sugerează că pacienţii cu sindrom metabolic
beneficiază de modificarea mai agresivă a stilului de viaţă, inclusiv de schimbarea dietei
şi de adoptarea unui stil de viaţă mai activă fizic (tabel 1) (3).
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Există astăzi criterii clar acceptate de definire a sindromului metabolic.
Criteriile au fost propuse de National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult
Treatment Panel III (ATP III), cu modificări minore şi sunt azi recomandate şi de uz
curent. American Heart Association şi National Heart, Lung and Blood Institute
recomandă ca sindromul metabolic să fie definit în prezenţa a trei sau mai multe dintre
următoarele:


creşterea circumferinţei abdominale ≥ 102 cm la bărbaţi şi ≥ 88 cm la femei;



trigliceride crescute ≥150mg/dl;



colesterol HDL (colesterol "bun") scăzut <40mg/dl la bărbaţi şi <50mg/dl la
femei;



tensiune arterială crescută ≥130/85mmHg;



glicemie a jeune crescută ≥100mg/dl.
Sindromul metabolic este o constelaţie de factori de risc metabolici, dintre care:
 dislipidemia aterogenă: trigliceride serice crescute, apolipoproteina B
(apoB) şi particulele lipoproteice cu densitate mică (LDL) crescute şi
lipoproteinele cu densitate mare (HDL) scăzute;
 tensiunea arterială crescută;
 glicemia crescută asociată cu rezistenţa la insulină;
 status protrombotic;
 status proinflamator.

Obiectivul principal în managementul sindromului metabolic este de a reduce
riscul de boală cardiovasculară şi de apariţie a diabetului de tip II. Deci, terapia de primă
linie va fi de a reduce factorii de risc majori ai aterosclerozei: încetarea fumatului şi
scăderea LDL-colesterolului, a tensiunii arteriale şi a nivelelor serice de glucoză la
valorile ţintă recomandate (4).
Pentru managementul riscului pe termen scurt şi lung, măsurile adresate stilului
de viaţă sunt intervenţiile de primă intenţie pentru reducerea factorilor de risc metabolici.
Aceste intervenţii includ:


scăderea greutăţii până la nivelul de dorit (BMI<25kg/m2);



creşterea activităţii fizice, cu o ţintă de cel puţin 30 minute de activitate cu
intensitate moderată în cele mai multe zile ale săptămânii;



dietă sănătoasă cu reducerea grăsimilor saturate, acizilor trans graşi şi
colesterolului.

Deoarece două treimi dintre femeile care decedează subit din cauze
cardiovasculare nu au simptome evidente anterior, este esenţial să identificăm indicatori
eficienţi ai riscului cardiovascular, ce ar putea fi utili în adresarea la timp a celor care
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beneficiază de prevenţie adecvată (5;6). Datorită subreprezentării masive a femeilor
postmenopauză în cohortele din studiile ce au investigat epidemiologia şi fiziopatologia
bolilor cardiovasculare, factorii de risc majori şi prin urmare şi ţintele prevenţiei primare
sunt încă incomplet elucidate. Noţiunea conform căreia "supra-acumularea de lipide" are
importanţă relativă diferită pentru aterogeneză la cele 2 sexe s-a născut din observaţiile că
trigliceridele crescute şi HDL-colesterolul scăzut sunt indicatori de risc de evenimente
adverse la femei, dar mai puţin la bărbaţi (7).
În Europa, Hu şi colab. au raportat în grupul studiului DECODE o prevalenţă
standardizată în funcţie de vârstă a sindromului metabolic de 15,7% la bărbaţi şi de
14,2% la femei (8). Pentru regiunea mediteraneană, Ferrannini şi colab. au estimat că
peste 70% dintre adulţi au cel puţin una dintre caracteristicile majore ale sindromului
metabolic (9). În acest context, studiul ATTICA, ce a cuprins 1500 subiecţi de ambe sexe
din Grecia, a estimat o prevalenţă a sindromului metabolic de 25% la bărbaţi şi de 15% la
femei (10).
Mai multe rapoarte recente (11;12) au indicat că prezenţa sindromului metabolic
se asociază cu risc crescut atât de diabet zaharat tip II, cât şi de boală cardiovasculară
aterosclerotică. Persoanele cu sindrom metabolic au risc cel puţin dublu de ateroscleroză
manifestă, iar riscul de diabet, la ambele sexe, este de 5 ori mai mare (11).
Astăzi, este unanim acceptat faptul că tratamentul hipertensiunii, al obezităţii şi al
dislipidemiei se face în primul rând prin diete pentru scăderea greutăţii şi prin programe
de exerciţii care să crească activitatea fizică, ameliorând astfel progresia simptomelor (3).
La sfârşitul anilor '70, mai multe studii observaţionale au sugerat că morbiditatea şi
mortalitatea în boala aterosclerotică sunt invers proporţionale cu nivelul de activitate
fizică al individului (13-20). Deşi exerciţiul fizic este considerat elementul-cheie în
tratamentul dianetului, condiţie puternic legată de sindromul metabolic, numai câteva
studii au cercetat relaţia dintre riscul cardiovascular şi exerciţiul fizic la persoanlele
diabetice. Într-un lot de 492 diabetici, bărbaţi şi femei, din National Health and Nutrition
Examination Survey, urmăriţi timp de 2 ani, Ford şi DeStefano au găsit că inactivitatea în
timpul serviciului a fost semnificativ asociată cu o rată crescută de moarte coronariană
(17). Date dintr-un studiu prospectiv cu o urmărire medie de 8,2 ani şi care a cuprins
8715 bărbaţi într-o clinică de medicină preventivă din SUA a demonstrat un risc crecsut
de moarte de orice cauză la cei sedentari comparativ cu subiecţii sportivi, indiferent de
statusul glicemic (18). Tabelul 1 redă sumarul studiilor care au evaluat exerciţiul fizic în
relaţie cu sindromul metabolic sau condiţiile asociate (3). Într-un lot de 1263 bărbaţi
diabetici urmăriţi timp de 12 ani în studiul Aerobics Center Longitudinal Study,
participanţii care au raportat că sunt sedentari au avut un risc ajustat de mortalitate de 1,7
ori mai mare comparartiv cu cei activi fizic (19). În alt grup de 5125 asistente medicale
diabetice din Nurses Health Study, după 14 ani de urmărire, investigatorii au găsit o
reducere cu 45% ajustată în analiză multivariată a riscului de boală cardiovasculară la
cele cu activitate fizică moderată sau viguroasă comparativ cu cele sedentare (20).
Studiul Whitehall Cohort a investigat relaţia dintre doi indici de activitate fizică - mersul
pe jos şi activitatea uşoară - cu mortalitatea totală, boala coronariană şi alte boli
cardiovasculare, într-un studiu pe 6408 de funcţionari civili britanici de sex masculin
urmăriţi timp de 25 de ani (3). Printre cei 352 de bărbaţi diabetici şi 6056 non-diabetici la
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intrarea în studiu, investigatorii au găsit că cei doi indici de activitate fizică au fost invers
corelaţi cu mortalitatea cardiovasculară, globală şi cea prin boală coronariană, în ambele
grupe normoglicemici şi diabetici sau cu toleranţă la glucoză alterată. Mai recent,
Tănăsescu şi colab., în studiul Health Professionals', într-o urmărire de 14 ani a 2803
bărbaţi, au observat o reducere cu 42% ajustată multivariat a mortalităţii totale şi cu 33%
a incidenţei bolilor cardiovasculare în quintila cu cea mai intensă activitate fizică, faţă de
cea cu cea mai redusă (3). Studiul Finish Diabetes Prevention (DPS) a ranomizat 522
bărbaţi şi femei cu toleranţă alterată la glucoză, cu intenţia de a investiga dacă activitatea
fizică în timpul liber este asociată cu prevalenţa diabetului de tip II (3). Ţinta pentru
activitatea fizică în timpul liber a fost un exerciţiu de ≥ 30 minute pe zi. Studiul a arătat
că subiecţii cu activitate fizică moderată-viguroasă în timpul liber au fost cu 65% mai
puţin la risc de a dezvolta diabet de tip II, după variate ajustări în funcţie de schimbarea
dietei şi greutatea corporală. Într-un studiu similar, Diabetes Prevention Program (DPP),
au fost incluşi 3234 subiecţi obezi cu toleranţă alterată la glucoză, dar nu cu diabet, ce au
fost randomizaţi la metformină, schimbarea stilului de viaţă (dietă şi exerciţiu) şi placebo
(21). Investigatorii au introdus un program de modificare a vieţii cu ţinta de cel puţin 7%
scădere a greutăţii corporale şi activitate fizică ≥ 150 minute pe săptămână. S-a observat
că ambele tratamente, atât schimbarea stilului de viaţă, cât şi metformina, au fost
semnificativ diferite de placebo. Totuşi, schimbarea vieţii a fost mai eficientă decât
metformina, cu o reducere a incidenţei diabetului cu 58% (stil de viaţă) comparativ cu
31% (metformina) (21).
În contrast cu numărul studiilor care au investigat exerciţiul fizic în relaţie cu
dezvoltarea diabetului, date care să ia în considerare anume sindromul metabolic sunt
puţine în literatură. Unul dintre studiile epidemiologice care au evaluat asocierea dintre
activitatea fizică şi prevalenţa sindromului metabolic a fost studiul ATTICA (10).
Rezultatele au arătat că până şi un nivel redus de exerciţiu fizic uşor-moderat (7 kcal/min
cheltuite) a fost asociat cu o reducere considerabilă a prevalenţei sindromului metabolic,
la 3042 de bărbaţi şi femei din populaţia generală. Exerciţiul fizic regulat, intens, a dus la
scăderi şi mai mari ale acestuia. Asocierea a fost independentă de factorii inflamatori şi
procoagulanţi (22).
Nivelul de activitate fizică necesar pentru a avea un impact benefic asupra riscului
de boală coronariană rămâne controversat (23). Centrul pentru Controlul şi Prevenţia
Maladiilor (CDCP) şi American College of Sports Medicine recomandă acumularea a cel
puţin 30 de minute de activitate fizică moderată-intensă (echivalent cu mersul pe jos
rapid cu 5-6km/h) în cele mai multe, dacă nu în toate zilele săptămânii. Acest nivel de
activitate este bine tolerat de către cei mai mulţi indivizi de vârstă medie sau de vârsta a
treia. Pacienţii care au fost anterior sedentari şi sunt neantrenaţi vor trebui totuşi să
înceapă de la un nivel mai scăzut de exerciţiu (24). Oricum, datele din literatură
sugerează ferm că activitatea fizică la orice nivel, cât de scăzut, poate modifica statusul
componentelor clinice şi biochimice ale sindromului metabolic şi, prin urmare, poate
reduce prevalenţa sa în populaţie (25-27).
Rolul protector al activităţii fizice a fost atribuit unor mecanisme numeroase. Pe
de o parte, exerciţiul fizic are efecte favorabile asupra factorilor de risc tradiţionali; pe de
altă parte, efectul pozitiv poate fi atribuit direct acţiunii activităţii fizice asupra cordului
însuşi, care duce la creşterea disponibilităţii de oxigen la nivelul miocardului, la scăderea
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cererii miocardice de oxigen, la formarea de colaterale coronare, ameliorarea contracţiei
şi a stabilităţii electrice a inimii (3). Mecanismul teoretic conform căruia exerciţiul fizic
cronic promovează o reducere a grăsimii corpului se bazează pe creşterea cheltuielilor
energetice totale zilnice, fără o creştere corespunzătoare a aportului de energie. Se
acceptă în general faptul că activitatea fizică pe termen lung, de intensitate, durată şi
frecvenţă suficiente are efect favorabil pe reducerea greutăţii şi distribuţia masei adipoase
în corp. Dovezile prezente susţin ipoteza că eficacitatea exerciţiului fizic în reducerea
greutăţii este direct legată de gradul iniţial al obezităţii şi de energia totală cheltuită (28).
De asemenea, s-a demonstrat efectul benefic al exerciţiului fizic asupra nivelelor
tensiunii arteriale (TA) (29). În special se acceptă că nivele moderate de exerciţiu pot
duce la scăderea semnificativă a TA la pacienţii cu HTA esenţială uşoară-moderată. Deşi
activitatea fizică are un efect nesemnificativ asupra lipidelor serice, unii investigatori au
arătat un beneficiu global al activităţii fizice asupra modificării profilului lipidic. În
studiul Pawtucket Heart, grupul de investigatori a raportat că activitatea fizică a fost
semnificativ asociată cu nivele mai crescute de HDL-colesterol (29). O analiză combinată
a trei cohorte de pacienţi vârstnici europeni a demonstrat, similar, o relaţie semnificativă
între activitatea fizică şi HDL-colesterol. Rapoartele lui Ford şi King, care au studiat
aproape 14000 de adulţi din National Health and Nutrition Examination Survey III (19881994), au arătat că timpul dedicat activităţii fizice este invers proporţional cu nivelele
unor markeri serici de inflamaţie, ca proteina C reactivă, fibrinogenul plasmatic, şi
numărul de leucocite, după ajustare pentru multiple variabile. Mulţi alţii au raportat o
relaţie inversă între fibrinogenul plasmatic şi activitatea fizică din timpul liber (30).
Un program de exerciţii fizice de forţă intensă şi anduranţă are impact asupra unei
varietăţi de parametri ai sindromului metabolic la femei în vârstă (31). Programe de
exerciţiu fizic iniţial proiectate să reducă riscul de fracturi au de asemenea eficienţă în
reducerea factorilor de risc pentru boală coronariană.
Dovezile actuale susţin faptul că exerciţiul fizic aerobic, singur sau combinat cu
dieta hipocalorică, ameliorează simptomele sindromului metabolic, posibil prin alterarea
nivelelor adipokinelor inflamatorii (32). Un număr de studii arată că activitatea fizică
intensă duce la scăderea nivelului circulant de citokine proinflamatorii şi la nivele
crescute de adiponectină. Totuşi, date limitate arată că antrenamentul fizic nu
influenţează expresia sau eliberarea adipokinelor în ţesutul adipos. Din contră,
anternamentul fizic ar putea influenţa producţia de citokine prin celule mononucleare
circulante, o altă sursă importantă de creştere a inflamaţiei. Sindromul metabolic se
acompaniază frecvent de nivele crescute de adipokine circulante cu proprietăţi
proinflamatorii, ca interleukina 6 (IL-6) şi factorul de necroză tumorală alfa (TNF-) şi
de adipokine circulante anti-inflamatorii scăzute, ca adiponectina (32). Interleukina-6
stimulează producţia hepatică de proteină C reactivă (CRP), iar împreună cu TNF-
stimulează lipoliza hepatică şi pe cea din ţesutul adipos, ceea ce poate contribui la
dislipidemia circulantă.
Studiul ATTICA a fost un studiu de sănătate şi nutriţional ce a evaluat efectele
activităţii fizice în timpul liber (AF) şi al dietei mediteraneene (DM) la pacienţi cu
sindrom metabolic, consideraţi la risc crescut de boală coronariană (10). În acest studiu
au fost incluşi între 2001 şi 2002, folosind un proces de randomizare multistadial, 1128
de bărbaţi şi 1154 de femei din zona Atenei, fără diabet sau boală cardiovasculară
evidentă. Activitatea fizică a fost determinată dintr-un chestionar detaliat şi gradată în
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kcal/min cheltuite. De asemenea, dieta mediteraneană a fost evaluată cu ajutorul unui
chestionar. Prevalenţa sindromului metabolic a fost de 453 dintre cei 2282 subiecţi
(19,8%), respectiv 284 bărbaţi (25,2%) şi 169 femei (14,6%). Analiza de regresie
multivariată a arătat că odds ratio pentru a avea sindrom metabolic a fost de 0.81 pentru
cei care au consumat DM (95%IC, 0.68-0.976) şi de 0.75 pentru AF chiar limitatămoderată (sub 7 kcal/min) (95%IC, 0.65-0.86). Nivelele mai crescute de markeri
inflamatori şi procoagulanţi la cei cu sindrom metabolic nu au explicat mult din efectul
menţionat al modificării stilului de viaţă (10).
Investigatorii din Marea Britanie au examinat rolul activităţii fizice la 5153
bărbaţi şi femei cu vârste între 45 şi 68 de ani ce au participat la binecunoscutele studii
Whitehall. Intensitatea exerciţiului fizic a fost măsurată în METs; un MET este energia
cheltuită în repaus; 2 METs este dublul energiei bazale (de exemplu mersul lent). Mersul
rapid, 1km în 15 min, are o intensitate de 3,5 METs. Activitatea fizică totală se măsoară
în MET-ore pe săptămână, intensitatea în MET a fiecărei activităţi multiplicată în ore pe
săptămână din acea activitate, adunând apoi toate activităţile. În acest studiu, definiţia
unei activităţi viguroase a fost de peste 5 METs. Activitatea moderată a fost definită între
4 şi 4,9 METs pe oră.
Rezultatele au fost următoarele:
 activitatea fizică viguroasă până la un total de mai mult de 12 MET-ore pe
săptămână a redus riscul de sinfrom metabolic cu mai mult de o treime, la ambele
sexe. Acestea s-ar traduce prin 2 ore şi jumătate pe săptămână de plimbare în pas
foarte rapid (1 km la fiecare 10 minute), dans rapid sau tenis la dublu sau în cca 2
ore pe săptămână de activitate de 6 METs (ca jogging-ul, ciclismul, înotul).
 pentru activitatea moderată, un total de 24 MET-ore pe săptămână - echivalentul
de plimbare susţinută (1 km la fiecare 15 minute) timp de 1 oră pe zi a redus
riscul de sindrom metabolic doar pentru bărbaţi, nu şi pentru femei. Beneficiile
activităţii moderate au fost mult mai mici decât cele ale activităţii viguroase
(intense).
Studiul HERITAGE Family Study, care a inclus 621 de bărbaţi şi femei
identificaţi ca sedentari şi aparent sănătopşi, a prezenţa sindromului metabolic înainte şi
după 20 de săptămâni de antrenament aerobic supravegheat (33). Prevalenţa sindromului
metabolic a fost de 16,9% în acest lot de studiu. Dintre cei 105 participanţi cu sindrom
metabolic la includere, 30,5% (32) nu au mai fost clasificaţi ca având sindrom metabolic
după antrenamentul fizic. Dintre cei 32 de participanţi care şi-au ameliorat profilul
metabolic, 43% şi-au scăzut trigliceridele, 16% şi-au ameliorat colesterolul, 38%
tensiunea arterială, 9% glicemia a jeune şi 28% şi-au scăzut circumferinţa abdomnială.
Nu au existat diferenţe de sex în eficacitatea exerciţiului fizic şi în efectele asupra
sindromului metabolic. Concluzia acestui studiu a fost că antrenamentul aerobic la
pacienţi cu sindrom metabolic poate fi util ca strategie terapeutică şi arată clar rolul
activităţii fizice în prevenţia bolilor cronice (33).
CONCLUZII. Mortalitatea şi morbiditatea prin boli cardiovasculare şi sindrom
metabolic la femei reprezintă o problemă majoră de sănătate în întreaga lume, cu
diferenţe în diagnostic, prezentare, epidemiologie şi abordare terapeutică faţă de sexul
masculin. Rolul exerciţiului fizic în tratamentul şi prevenţia bolilor cardiovasculare este
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bine cunoscut din studii încă de acum 30-40 de ani (34). Sunt însă încă neelucidate
complet aspectele legate de nivelul de exerciţiu fizic, tipul de activitate şi de diferenţele
între sexe. Este însă evident din numeroase publicaţii din literatură că rolul exerciţiului
fizic este major atât în controlul factorilor de risc metabolici, cât şi în prevenţia instalării
sindromului metabolic şi a diabetului zaharat tip II, la ambele sexe. Studiile tind să
susţină rolul activităţii fizice viguroase, de tip aerobic, de preferinţă zilnice, impactul
asupra prognosticului fiind clar legat de tipul şi modul de activitate. Dar datele sugerează
şi că orice nivel de activitate fizică ar avea un rol în prevenţia sindromului metabolic.
Dacă rolul exerciţiului fizic la femei diabetice sau hipertensive este bine statuat în
ghiduri, la femei cu boală cardiovasculară manifestă studiile sunt puţine şi multe date
lipsesc. Datele observaţionale continuă să identifice diferenţe între cele două sexe, care
reprezintă ţinta potenţială a viitoarelor studii clinice.
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Tabelul 1. Rezumatul studiilor ce au evaluat activitatea fizică în relaţie cu sindromul
metabolic şi condiţiile asociate acestuia. BCV = boală cardiovasculară; IGT = toleranţă
alerată la glucoză; BCI = boală cardiacă ischemică.
Studiul

Design

Populaţia şi sexul

Rezultate

Ford şi colab., 1991

Prospectiv, urmărire 2
ani

492 femei şi bărbaţi
diabetici

Kohl şi colab., 1992

Prospectiv, urmărire 8,2
ani

8715 bărbaţi

Scăderea risului de
mortalitate prin BCV
pentru orice nivek de
activitate fizică
Scăderea riscului de
moarte la diabetici cu
acticitate fizică în timpul
liber

Da Quing Studiul IGT şi
diabetul, 1997
Malmo Preventive Trial,
1998
Wein şi colab., 1999

Prospectiv, urmărire 6
ani
Prospectiv, urmărire 12
ani
Prospectiv, urmărire 6
ani
Prospectiv, urmărire 12
ani

577 bărbaţi şi femei cu
IGT
288 bărbaţi şi femei cu
IGT
200 bărbaţi şi femei cu
IGT
1263 bărbaţi cu diabet

Hu şi colab., 2001

Prospectiv, urmărire 14
ani

5125 femei diabetice

Batty şi colab., 2002

Prospectiv, urmărire 25
ani

352 bărbaţi diabetici

Tănăsescu şi colab.,
2003

Prospectiv, urmărire 14
ani

2803 bărbaţi diabetici

Finnish Diabetes
Prevention Study, 2001
Diabetes Prevention
Program, 2002
Panagiotakos şi colab.,
2004

Prospectiv, urmărire 3,2
ani
Prospectiv, urmărire 2,8
ani
Cros-secţional

522 bărbaţi şi femei

Wei şi colab., 2000

3234 bărbaţi şi femei
obezi
2282 bărbaţi şi femei
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Risc scăzut de a
dezvolta diabet de tip II
datorită activităţii fizice
şi dietei.
Risc scăzut de
mortalitate datorat
activităţii fizice în
timpul liber
Risc scăzut de BCV prin
activitate fizică în
timpul liber
Risc scăzut de BCI şi
moarte prin BCV prin
activitate fizică în
timpul liber
Risc redus de
morbiditate şi
moartalitate prin BCI şi
BCV pentru orice tip de
activitate fizică
Risc redus de diabet prin
dietă şi activitate fizică
Risc redus de sindrom
metabolic asociat cu
orice tip de activitate
fizică
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