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Comportamente alimentare şi status nutriţional la copiii şi adolescenţii din Bucureşti
Cristiana Glavce1, Françoise Rovillé-Sausse2
Institutul de Antropologie al Academiei Române „Francisc I. Rainer”, Bd. Eroii Sanitari 8, sector 5, C.P 35-13, 050474, Bucureşti, tel.: 40-021-317
50 72, e-mail: franciscrainer@yahoo.com, 2UMR 5145 Departamentul de Eco-Antropologie, 17 Place du Trocadero, 75116, Paris, France

Obiectiv: Obiectivul acestei cercetări a fost să evalueze influenţa tranziţiei nutriţionale asupra
comportamentelor alimentare şi statusului nutriţional al copiilor şi adolescenţilor din Bucureşti.
Eşantion şi Metodologie: Această lucrare se bazează pe aplicarea unui chestionar şi efectuarea
unei anchete alimentare zilnice, timp de o săptămână. Datele au fost culese în anul 2005,
utilizând un eşantion reprezentativ (eşantionaj în cuiburi) format din 1189 subiecţi, 313 copii şi
adolescenţi şi părinţii acestora. A fost efectuată o analiyă factorială exploratorie urmată de
rotaţia Varimax a principalelor categorii alimentare ale dietei, pentru a analiza impactul
tranziţiei nutriţionale asupra modelului de consum alimentar al copiilor şi adolescenţilor.
Aportul nutriţional a fost calculat pentru fiecare elev utilizând tabelele de compoziţie ale
alimentelor, după care aportul mediu a fost comparat cu cel recomandat.
Rezultate şi Concluzii: Rezultatele studiului demonstrează faptul că în anul 2005 exista deja un
impact al tranziţiei nutriţionale asupra modelului de consum alimentar şi a statusului nutriţional
al copiilor şi adolescenţilor. Având în vedere faptul că Romania este încă într-un stadiu incipient
al tranziţiei nutriţionale, rezultatele studiului pot facilita conceperea strategiilor de interventie
necesare promovării unei alimentaţii mai sănătoase şi prevenirii bolilor cronice netransmisibile.
Cuvinte-cheie: status nutriţional, copii, adolescenţi.

Pot fi recomandările nutriţionale urmate?
Françoise Rovillé-Sausse
Muzeul Naţional de Istorie Naturală, Paris (Franţa)
Departamentul HNS – Ecologie humană şi antrobiologie

Obiectiv: Franţa a fost prima ţară europeană care a adoptat un program de luptă contra
obezităţii în 2001. Două mari studii antropometrice si de consum alimentar realizate la un
interval de aproape 10 ani ne-au permis să masurăm impactul recomadărilor nutriţionale
asupra comportamentului alimentar precum şi prevalenţa obezităţii. Obiectivul nostru este de a
pune în discuţie eficacitatea şi legitimitatea unui astfel de program şi posibilitatea dezvoltarii
sale în Romania.
Materiale şi metode: 2624 adulţi aparţinând tuturor categoriilor sociaoeconomice din toate
regiunile Franţei au completat un carnet de consum pe durata a 7 zile, un chestionar de
activitate fizică şi şi-au declarat înălţimea şi greutatea.
Rezultate: În mai puţin de 10 ani consumul de dulciuri si produse derivate, de lactate, de
băuturi alcoolice si de carne s-a diminuat. Consumul de cereale, peşte, legume a ramas acelaşi,
pe când cel de fructe şi îngheţată a crescut semnificativ. Aportul energetic total a rămas
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constant. În acelaşi timp contribuţia relativă a macronutrienţiilor la aportul energetic s-a
modificat.
Mai puţin de jumătate din populaţia adultă a declarat că practică o forma de activitate fizică
care favorizează sănatatea.
Jumătate din populaţia adultă are un IMC egal sau mai mare de 25kg/m2.
Concluzii: Două puncte majore nu sunt încă rezolvate
1.) înţelegerea modului în care populatia percepe o alimentaţie sănătoasă pentru un corp
sănătos
2.) situaţia economică actuală în Europa nu favorizează cea mai bună alegere.

Alimentatia omului intre necesitate si stiinta
Prof. Dr. Constanta Brumar
Colegiul Economic Viilor Bucuresti

Obiective: În această lucrare am subliniat faptul că produsele alimentare constituie una dintre
conexiunile principale între fiinţele umane şi mediu.
De asemenea, am subliniat că, la momentul de faţă o mare diversitate de alimente disponibile,
machiajul lor chimic complex, condiţiile în schimbare în care activităţile profesionale şi extraprofesionale au loc, pericolul bolii potenţiale reprezentate de alimente au condus la revizuirea
conceptelor privind alimentaţia omului, subliniind caracterul său ştiinţific şi subliniind
importanţa sa ca factor de prevenire a bolilor.
Rezultate: În contextul economiei contemporane, am arătat că necesitatea cea mai presantă a
oamenilor din zilele noastre este de a menţine un echilibru permanent între necesităţile
organismului uman, precum şi cantităţile de compuşi nutritivi ingerate ca hrana.
Am menţionat că programele de cercetare ştiinţifică au scopul de a crea un echilibru optim
între diversele componente ale produselor alimentare, în raport cu cerinţele de nutriţie
moderne, adaptarea permanenta a tehnologiilor pentru achizitionarea acestora, efectuarea
controlului riguros al calităţii şi evaluarea caracteristicilor igienice/sanitare ale produselor.
Concluzii: Evoluţia treptată a serviciilor alimentare este o consecinţă a factorilor specifici
asociaţi cu viaţa contemporană: urbanizarea şi creşterea mobilităţii populaţiei, modificări în
structura obiceiurilor de consum, mai mult timp liber.
Cuvinte cheie: alimentaţie, om, mediu.
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Influenţa factorilor alimentari asupra bolilor cronice degenerative
Adina Baciu
Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Academia Română, Bd. Eroii Sanitari nr. 8, C.P. 35-13, 050474, Bucureşti, România, Tel./Fax: (004)-01317.50.72, e-mail: adinabbaciu@yahoo.com

Obiective: Scopul acestui articol este de a identifica factorii nutriţionali care determină apariţia
şi evoluţia bolilor cronice degenerative.
Material şi metode: Studiul transvers s-a efectuat pe parcursul unui an, incluzând 35 de pacienţi
(50-70 de ani; 12 bărbaţi, 23 femei) cu boli reumatismale. A fost investigat şi un lot martor
format din 35 de subiecţi fără boli reumatismale. Rezultatele au fost prelucrate statistic.
Rezultate: 36,82% dintre pacienţii cu boli reumatismale consumau frecvent carne, 28,03%
produse lactate şi ouă, 21,11% legume şi fructe şi 14,04% peşte. 27,23% dintre subiecţii fără
boli reumatismale consumau frecvent carne, 26,46% produse lactate şi ouă, 27,14% legume şi
fructe şi 19,17% peşte.
Concluzii: Un procent mai mare dintre pacienţii cu boli reumatismale consumau mai frecvent
carne, produse lactate şi ouă şi mai puţin legume, fructe sau peşte faţă de subiecţii fără boli
reumatismale, între cele două loturi fiind o diferenţă statistic semnificativă (p<0.05).
Cuvinte-cheie: factori nutriţionali, boli cronice degenerative.

Bolile endocrine si tulburarile de alimentatie
Monica Livia Gheorghiu
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, Catedra de Endocrinologie
Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”, Bucuresti

Introducere: Reglarea apetitului este un mecanism complex, integrat la nivel hipotalamic, unde
exista un echilibru intre peptidele care stimuleaza apetitul (neuropeptidul Y, hormonul care
concentreaza melanina) si cele care stimuleaza satietatea (melanocortinele, cocaine and
amphetamine-related transcript (CART). Acestea sunt influentate de aferente nervoase si de o
multitudine de hormoni periferici: intestinali (ghrelina, peptidul similar glucagonului – GLP-1,
peptidul YY, colecistokinina s.a), insulina, leptina, hormonii tiroidieni, suprarenalieni,
endocanabinoizi s.a.
Obiectivul lucrarii este prezentarea influentei bolilor endocrine majore asupra alimentatiei.
Hipertiroidismul induce o crestere a apetitului, asociata de regula cu scaderea in greutate,
exceptie facand persoanele varstnice, la care pot aparea inapetenta si, frecvent, tulburari
cardiace. Hipotiroidismul se asociaza cu o reducere a apetitului si cu o moderata crestere in
greutate, in special prin retentia tisulara de mucopolizaharide si lichide. Hipercortizolismul se
asociaza cu apetit crescut si cu obezitate facio-tronculara. Insuficienta suprarenaliana cronica
produce anorexie cu astenie, varsaturi alimentare si scadere in greutate. Excesul de
catecolamine (de exemplu, in feocromocitom) produce scadere ponderala, desi apetitul poate fi
crescut. Diabetul zaharat dezechilibrat se asociaza cu hiperfagie, uneori cu scadere in greutate;
insulinoamele – tumori pancreatice secretante de insulina, produc hipoglicemii repetate
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asociate cu foame si crestere ponderala. Leziunile hipotalamice (tumori, leziuni chirurgicale) pot
produce atat hiperfagie cu obezitate, cat si anorexie cu emaciere, uneori in forme extrem de
severe. Desi tulburarile de apetit sunt in general reversibile dupa tratamentul bolii endocrine
(exceptand afectiunile hipotalamice, dificil de tratat), obezitatea poate fi doar partial
reversibila.
Concluzie: Bolile endocrine majore se asociaza frecvent cu tulburari de alimentatie, de aceea se
recomanda un consult endocrinologic la pacientii cu modificari de apetit sau greutate.
Keywords: boli endocrine, alimentatie, apetit, greutate.

Studii antropometrice privind efectul unei diete care conţine iaurt în tratamentul obezităţii
Sv. Handjiev, T.Handjieva-Darlenska
L'Universite medicale, Faculte de medecine, Sofia, Bulgarie

Introducere: Măsurile antropometrice sunt esenţiale în prevenirea şi tratarea
supraponderalitatii şi a obezităţii.
Obiective: Efectul dietei bazate pe iaurt degresat asupra indicilor antropometrici la pacienţii
obezi.
Metode: Obiectivul acestui studiu a fost urmarit pe 85 de subiecti obezi (63 femei şi 22 bărbaţi)
cu vârsta medie de 45.5 ani, cu indicele de masă corporală de 36, cu 40,7% masa grasa, cu
indicele de corelatie intre circumferinta taliei şi a şoldurilor de 0.90, cu diametrul sagital de 27
cm, masa viscerală de 14,1. Pacienţii au consumat 290 de grame iaurt Lactobacillus bulgaricus
degresat fermentat, şi nu Streptococcus termophilus bifidus (4,3% proteine, lipide 0,5% şi 3,9%
glucide).
Rezultate: La sfârşitul unui regim de două luni a existat o influenţă pozitivă asupra parametrilor
antropometrici.
Concluzii: dieta pe bază de iaurt degresat are un efect benefic asupra parametrilor
antropometrici şi reduce riscul cardiovascular la persoanele obeze.

Imaginea corporală şi comportamentul alimentar la adolescenţi din Bucureşti
Dana Popescu-Spineni, Nicoleta Milici, Cristiana Glavce
Institutul de Antropologie al Academiei Române „Francisc I. Rainer”, Bd. Eroii Sanitari 8, sector 5, C.P 35-13, 050474, Bucureşti, tel.: 40-021-317
50 72, e-mail: dana.spineni@gmail.com, nicoletamilici@yahoo.fr, franciscrainer@yahoo.com

Obiectiv: Adolescenţa este o perioadă dificilă în care schimbările fizice şi psihologice afectează
imaginea corporala şi stima de sine favorizând comportamentele cu risc. Acest studiu evaluează
impactul imaginii corporale asupra comportamentului alimentar la adolescenţi din Bucureşti.
Material şi Metodă: Eşantionul a fost compus din 634 adolescenţi (322 fete si 312 baieti) în
vârstă de 11-18 ani, care pentru analiza statistică au fost grupaţi în raport cu cele trei etape ale
adolescenţei definite de OMS. Ca parte a studiului, percepţia asupra imaginii corporale a fost
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determinată utilizând figurile care compun scala de evaluare Stunkard. S-a calculat scorul de
discrepanţă a imaginii corporale prin diferenţa dintre valorile standardizate corespunzătoare
figurilor reprezentând percepţia imaginii corporale şi cele ale indicilor de masă corporală.
Comportamentul alimentar a fost evaluat în raport cu dieta mediteraneană utilizând indicele
KIDMED. Ulterior a fost efectuată o analiză de regresie logistica.
Rezultate si Concluzii: Diferenţa observată între fete şi băieţi, în ceea ce priveşte impactul
discrepanţei dintre imaginea corporală reală şi cea percepută, asupra comportamentului
alimentar, ar putea fi explicată prin vârstele de maturizare şi aşteptările socio-culturale diferite
pentru cele două sexe şi ar putea fi o componentă a efortului mai larg de prevenţie a
comportamentelor cu risc în adolescenţă.
Cuvinte cheie: adolescenţi, imagine corporală, comportament alimentar

Hipertensiunea arteriala, sindromul de apnee in somn si indexul talie-sold
Stefan Dumitrache-Rujinski, Cornelia Tudose, Diana Ionita, Dragos Zaharia, Miron Bogdan
Institutul „Marius Nasta” Bucuresti

Obiective: Sindromul de apnee in somn (SAS) este reunoscut ca o cauza importanta de
hipertensiune arteriala sistemica (HTA) secundara. De asemenea, obezitatea de tip abdominal,
componenta a sindromului metabolic, este asociata cu HTA. Am urmarit asocierea intre HTA,
severitatea SAS si obezitatea de tip abdominal la pacienti diagnosticati cu SAS in clinica noastra.
Material si metoda: Analiza retrospectiva a unui lot de 175 de pacienti adresati clinicii noastre
pentru suspiciunea de SAS, care aveau efectuate masuratorile antropometrice. S-au urmarit:
existenta si severitatea SAS (poligrafie ventilatorie, IAH), asocierea sau nu a HTA precum si
indexul talie-sold (ITS) (ca marker de obezitate de tip abdominal/sindrom metabolic definit ca
ITS > 0.9).
Rezultate: Din cei 175 de pacienti, 173 au avut SAS. Dintre acestia, 111 (64,16%) au avut SAS
sever (IAH>30/h), 34 (19,65%) SAS moderat (15<IAH≤30) si 28 (16,19%) SAS usor (5<IAH≤15).
ITS>0.9 au avut 108 (97,3%) dintre pacientii cu SAS sever, 29 (85,3%) din cei cu SAS moderat si
20 (71,4%) cu SAS usor. HTA a fost prezenta la 64 (57,6%) pacienti din grupul cu SAS sever, 23
(67,6%) in grupul cu SAS moderat si 14 (50%) in cel cu SAS usor.
Concluzii: HTA a fost prezenta la 58,4% din pacientii cu SAS, majoritatea in grupul cu SAS
moderat si sever. Obezitatea de tip abdominal (androida) a fost prezenta la 90,7% din pacientii
cu SAS, de asemenea predominenta la pacientii cu SAS moderat si sever. Severitatea SAS si
obezitatea abdominala constituie factori de risc pentru HTA.
Cuvinte cheie: SAS, HTA, obezitate abdominala.
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Regim de viata pentru a fi supli si sanatosi
Anda Dumitrascu*, Anca Dalea*, Radu Alexandrescu**, Monica Livia Gheorghiu***, Adina
Baciu****, Oana-Maria Manta *****
*Institutul National de Endocrinologie „C.I.Parhon”- Bucuresti; **Spitalul Clinic de Urgenta „BagdasarArseni” – Bucuresti; *** Universitatea de
Medicina si Farmacie, „Carol Davila” - Bucuresti; **** Institutul de Antropologie ,,Fr.I. Rainer” al Academiei Române– Bucuresti;
*****Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Dorinta de a fi suplu, activ si sanatos a fost dintotdeauna un ideal uman. In prezent, mai mult
ca oricand, datorita schimbarilor majore petrecute in ultimele decenii in alimentatie si in
regimul de viata a celor care sunt in plina activitate, acest ideal uman este agresat de epidemia
de obezitate raspandita in toate tarile industrializate si de multiplicarea patologiilor umane .
Obiective: Conceperea unui material accesibil persoanelor de toate varstele si cu pregatiri
profesionale diverse, care sa stabileasca jaloanele unei alimentatii sanatoase, adaptate
individual – practic un algoritm de gandire care sa poata fi, fie urmat, fie adaptat conditiilor de
munca si de viata ale fiecaruia dintre noi, fara a constitui un stres suplimentar in viata noastra
de zi cu zi.
Material şi metodă: Pacientii care s-au adresat pe parcursul a 20 de ani – 1990-2000 la
consultatiile de consiliere nutritionala si/sau homeopatie – aproximativ 300 persoane.
Consilierea a fost facuta pe parcursul mai multor ani – minimum 3 ani; tratamentul homeopat a
fost urmarit pe minimum 3.5 ani pentru fiecare pacient care a avut rabdarea si tenacitatea de a
urma si tratamentul homeopat.
Rezultate: Procentul de reusita a depins de structura individuala si de tenacitatea pacientilor.
Concluzii: Oricine poate slăbi mai uşor, dacă înţelege să trăiască sănătos şi că reuşita cere timp,
răbdare şi încredere.
Cuvinte cheie: regim, sanatate, viata.

Longevitate şi status nutriţional într-o zonă rurală de altitudine
Eleonora Luca, Corneliu Vulpe, Monica Petrescu, Irina Popescu
Institutul de Antropologie al Academiei Române „Francisc I. Rainer”

Cercetarea face parte dintr-un studiu antropologic mai larg privind starea de sănătate, biologia
şi viaţa socială la vârsta senectuţii realizat între 1994-2000 în câteva sate situate la o altitudine
de 400-1300 m în Culoarul Bran-Rucăr. Eşantionul este alcătuit din 109 subiecţi (52 bărbaţi şi 57
femei) cu vârste între 80-101 ani. Metodologia cuprinde chestionarul privind date actuale şi din
cursul vieţii (sănătate, alimentaţie, muncă, odihnă, viaţă conjugală etc.) şi date antropometrice
(în principal măsurători corporale). Comportamentul alimentar constând într-o dietă
predominant lactată, valorile medii ale indicilor staturo-ponderali şi starea fizică bună şi
satisfăcătoare conturează un status nutriţional normal. Aceste caracteristici în strânsă corelaţie
cu starea de sănătate şi modul de viaţă în contextul mezologic specific de altitudine şi al
condiţionării genetice favorizează longevitatea.
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Varietatea explicaţiei în antropologia nutriţională
Richard David-Rus

Bursier postdoctoral in proiectul “Societatea bazată pe cunoaştere”, POSDRU 56815, Academia Română, Filiala Iaşi

Studiile antropologice de nutriţie s-au concentrat în special asupra alimentaţiei şi nutriţiei întrun context cultural şi transcultural, studiind oamenii şi cultura umană în spaţiu şi în timp.
Subdiscipline ale abordării antropologice ale alimentaţiei cuprind studii culturale, lingvistice,
biologice si arheologice. Deşi multe studii din aceste subdiscipline sunt in genere descriptive,
voi încerca să identific formele explicative majore existente. Voi argumenta pentru ideea că
abordarea antropologică, dincolo de contribuţia strict disciplinară, poate fi vazută ca o încercare
interdisciplinară de a înţelege comportamentul nutriţional prin integrarea diferitelor
perspective. Voi acorda o atenţie specială rolului pe care antropologia îl are în studiul
comportamentelor nutriţionale ce prezintă un grad ridicat de risc penru sănătate.

Identificarea unei relaţii între percepţia propriei greutăţi şi IMC printre elevii de liceu
Cristina Stan
Institutul de Antropologie al Academiei Române „Francisc I. Rainer”

Obiective: Scopul acestui studiu a fost identificarea gradului în care prietenii, colegii şi familia
pot influenţa părerile adolescenţilor (fete şi băieţi) în privinţa modului în care aceştia îşi percep
propria corporalitate, imaginea de sine şi chiar apariţia unor tulburări de alimentaţie.
Material şi metoda: În cadrul studiului am analizat gradul de preocupare al adolescenţilor
privind corporalitatea cu scopul de a detecta existenţa unor posibile simptome timpurii ale
tulburărilor de alimentaţie. Cercetarea a avut loc în trei licee din Bucureşti. Lotul studiat este
format din 250 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 15-16 ani care au completat un
chestionar cu întrebări legate de modul în care îşi percep propria greutate corporală, probleme
legate de corporalitate, posibile măsuri pe care le iau pentru modificarea acesteia şi au notat în
fişe propria greutate. Toţi subiecţii au fost apoi măsuraţi şi cântăriţi cu scopul de a calcula IMC
real.
Rezultate: Conform indicelui de masă corporală, 4,8% dintre adolescenţi au fost clasificaţi ca
fiind subponderali, 75,6% dintre ei s-au încadrat în limitele normalităţii şi 19,6% au fost
identificaţi ca fiind supraponderali sau obezi. În cadrul aceluiaşi lot, pe de alta parte, 20,4% se
percep ca fiind subponderali (ar dori să se mai îngraşe), 33,6% au declarat că sunt mulţumiţi de
propria greutate şi 46% se percep ca fiind supraponderali (au declarat că doresc să mai
slăbească).
Concluzii: Deoarece percepţia privind greutatea este un factor important în obiceiurile
alimentare şi alegerea stilului de viaţă al adolescenţilor, mulţi dintre cei care sunt subponderali
sau la risc să ajungă subponderali, dar care nu se percep ca având exces ponderal, pot dezvolta
tulburări alimentare sau să ia măsuri de scădere în greutate care le pot pune sănătatea în
pericol.
Cuvinte cheie: greutate corporală, tulburări de alimentaţie, adolescenţi.
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Aspecte anatomice si antropologice ale adaptarii mandibulei la tipul de alimentatie
Dr. Laura Stroică *, Dr. Adina Baciu **
* UMF “Carol Davila” Bucuresti, Facultatea de Medicina, Catedra de Anatomie, Str. Dionisie Lupu nr. 37, Sector 1, Bucuresti, Romania,
joannadean78@yahoo.com
** Academia Romana, Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer”, B-dul Eroii Sanitari nr.8, Sect.5, Bucuresti, Romania, adinabbaciu@yahoo.com

Obiectivele studiului: Studiul isi propune sa evidentieze diferentele de forma si dimensiuni ale
mandibulelor cu varste istorice diferite apartinand unor indivizi care au locuit pe teritoriul
Romaniei. Variabilitatea morfologica si morfometrica a mandibulelor se datoreaza in mare
parte influentei fortelor de masticatie ce difera in functie de tipul de alimentatie.
Material si metoda: Au fost masurate cu ajutorul unui subler electronic dimensiuni le corpului si
ramurilor mandibulelor apartinand colectiei Institutului de Antropologie “Fr.I.Rainer”, Academia
Romana si Catedrei de Anatomie a Facultatii de Medicina, UMF ,,Carol Davila”, Bucuresti.
Rezultate: Dimensiunile ramurii mandbulei, atat anteroposterioare cat si verticale descresc la
mandibulele din perioada actuala fata de cele din secolele trecute. In schimb, dimensiunile
corpului mandibulei nu prezinta diferente semnificative statistic.
Concluzii: Diferentele de morfologie a mandibulei in interiorul si intre diferite grupe
poplulationale provenind din perioade istorice diferite se datoreaza, cel mai probabil
adaptarilor la cerintele aparatului masticator legate de tipul de alimentatie.
Cuvinte cheie: variabilitate, dimensiuni, mandibule, alimentatie.
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