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REZUMAT

PREMIZE: Consumul de suplimente alimen-
tare a crescut alarmant în ultimii ani, acestea având 
un efect benefi c în cazuri patologice, dar nefi ind ne-
cesare în cazul persoanelor sănătoase cu o alimentație 
echilibrată. 

OBIECTIVE: Obiectivul lucrării este de a des-
coperi scara la care sunt utilizate suplimentele alimen-
tare și efectele pe care acestea le au asupra dezvoltării 
copilului. 

METODE: Pentru realizarea studiului s-a fo-
losit un eșantion de 161 de subiecți cu domiciliul în 
județul Mureș, cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani, prin 
aplicarea unui chestionar cu 50 itemi. 

REZULTATE: Din cei 161 de subiecți incluși 
în studiu 32,3% (n=52) utilizau suplimente alimen-
tare de tipul vitaminelor, mineralelor, extractelor din 
plante și diverse combinații între aceste produse. Din-
tre utilizatori 1,92% (n=1) foloseau aceste produse cu 
recomandare medicală, 88,5% (n=46) administrând 
aceste produse în funcție de credința personală. Nu 
s-au observat asocieri semnifi cative între utilizarea 

suplimentelor alimentare și îmbunătățirea capacității 
de concentrare (p=0,52). O asociere negativă sem-
nifi cativă (p=0,0001) a fost făcută între suplimente 
și malnutriție și o asociere pozitivă semnifi cativă 
(p=0,001), între aceste substanțe și apariția obezității/
supraponderii. 

CONCLUZII: 1.Utilizarea suplimentelor ali-
mentare în cazul persoanelor sănătoase nu este jus-
tifi cată, dar este larg răspândită la copiii de vârstă 
mică (1- 4 ani) - 32,3% (n=52), cu recomandare me-
dicală în 1,92% (n=1) din cazuri. 2.Există o corelație 
pozitivă între consumul de suplimente alimentare și 
creșterea în greutate, respectiv obezitatea infantilă 
(p=0,001). 3.Utilizarea suplimentelor alimentare nu a 
putut fi  asociată cu o creștere a atenției sau a puterii de 
concentrare la lotul nostru. (p=0.52) 4.Siguranța sup-
limentelor alimentare la momentul actual este incertă, 
motiv pentru care utilizarea acestora se recomandă 
numai în cazuri justifi cate, cu prescripție/recoman-
dare medicală, minimizând efectele secundare.
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Food Supplements 
and the Physical-Mental Development of Child

ABSTRACT

BACKGROUNDS: Consumption of dietary 
supplements has increased in recent years, products 
which has a benefi cial effect in pathological cases, 

but they are not necessary for people with a healthy 
balanced diet.

AIMS: The objective of this study is to uncover 
the scale on which food supplements are used and the 
effects on child development. 
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METHODS: For the study we used a sample of 
161 subjects living in Mureș county, aged between 1 
and 4 years old, using a questionnaire with 50 items. 

RESULTS: Of the 161 subjects included in 
the study 32,3% (n=52) are using food supplements 
such as vitamins, minerals, plant extracts and various 
combinations of these products. 1,92% (n=1) of the 
users are using this products with doctor`s prescrip-
tion, 88,5% (n=46) are using these products according 
to their personal faith. There is no signifi cant associ-
ation between the use of food supplements and the 
concentration improvement (p=0,52). A signifi cant 
negative association (p=0,0001) was made between 
supplements and malnutrition and a signifi cant posi-
tive association (p=0,001) between the subtances and 
obesity/overweight. 

CONCLUSIONS: 1. The consumption of food 
supplements in healthy individuals is not justifi ed, but 
is widespread in infants (32,3% n=52) aged between 
1 and 4 years old; with medical recommendation in 
1,92% (n=1) cases. 2. There is a positive correlation 
between the consumption of dietary supplements 
and weight gain, respectively with childhood obesity 
(p=0,001). 3. The consumption of food supplements 
could not be associated with an increased concen-
tration or attention (p=0,52). 4. The safety of food 
supplements is uncertain at this moment, which is 
why their use is recommended only in justifi ed cases 
with medical recommendation/prescription.

KEY WORDS: food supplements, child, ill-
ness, somatic/psychic development

INTRODUCERE

Subnutriția este considerată a fi  una dintre ca-
uzele importante de deces la vârste fragede, conform 
Organizației Mondiale a Sănătății malnutriția este 
responsabilă de 45% din decesele copiilor. În cazul 
obezității, datele sunt de asemenea îngrijorătoare, nu-
mărul de cazuri fi ind dublu față de cel din anul 1980. 
Publicarea acestor date a favorizat consumul de su-
plimente alimentare, care a crescut considerabil în 
ultimii ani, fapt posibil și din cauza eliberării lor fără 
prescripție medicală. Deși cercetările demonstrează 
că în cazul unor patologii suplimentarea alimentației 
cu diverse produse reprezintă un benefi ciu, în cazul 
persoanelor sănătoase acestea nu sunt justifi cate, une-
ori putând fi  chiar nocive [1,2].

În perioada de sugar copilul primește diverse 
suplimente alimentare de tipul vitaminelor și mine-
ralelor, pentru a ajuta la dezvoltare, urmând ca după 
vârsta de 1 an acestea să fi e recomandate numai în ca-
zuri patologice. Prevenirea carențelor nutriționale și 
asigurarea necesarului de micronutrienți se poate face 
printr-o alimentație diversifi cată și echilibrată cores-
punzătoare vârstei.

OBIECTIVE

Scopul lucrării este analiza utilizării consu-
mului de suplimente alimentare, din punct de vedere 

cantitativ și calitativ, în rândul copiilor și acțiunea pe 
care aceste suplimente le au asupra dezvoltării lor so-
matice și neropsihice.

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetarea prezentă reprezintă un studiu retro-
spectiv realizat pe un eșantion de 161 de persoane, 
din județul Mureș, în perioada iulie-noiembrie 2015. 
Colectarea datelor s-a făcut prin aplicarea unui ches-
tionar cu 50 de întrebări cu multiple variante de răs-
puns, care vizau datele antropometrice ale copilului, 
starea de sănătate la naștere, starea de sănătate actu-
ală, antecedentele heredocolaterale, dezvoltarea psi-
hică, stilul de viață și consumul de suplimente alimen-
tare sau medicamente, care a fost completat de către 
mamele copiilor. Selecția persoanelor chestionate s-a 
făcut prin distribuirea aleatorie în diverse instituții/
întreprinderi de stat sau private de pe raza județului 
Mureș. Criteriile de includere în studiu au fost: copii 
sănătoși cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani, cu domici-
liul în județul Mureș. Criterii de excludere din studiu 
au fost: copii cu boli cronice diagnosticate în servicii 
de specialitate.

Datele au fost îndosariate cu ajutorul programu-
lui Microsoft Offi ce Excel și analizate cu ajutorul pro-
gramelor MedCalc viewer și Graphpad. Metodele sta-
tistice aplicate au fost: minim, maxim, medie, chitest.
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În privința stilului de viață s-au considerat co-
recte următoarele principii alimentare: respectarea 
meselor principale ale zilei, respectarea combinațiilor 
alimentare, consum zilnic de fructe și legume crude, 
consum zilnic de lactate și derivate, consum zilnic de 
cereale, consum zilnic de grăsimi vegetale, consum 
de apă în conformitate cu vârsta, perioadă de somn 
de minim 8 ore pe timp de noapte și minim 1 oră pe 
timp de zi.

În privința consumului de suplimente alimen-
tare am considerat justifi cată administrarea acestora 
în caz de: subponderalitate, malnutriție și alte boli di-
agnosticate, nefi ind justifi cată administrarea fără un 
consult de specialitate în prealabil [3]. 

Pentru analiza greutății s-a făcut calculul indi-
celui de masă corporală și au fost evaluate percenti-
lele de greutate [4,5,6], astfel: 

Figura 1. Scale u  lizate în evaluarea percen  lelor pentru indicele de masă corprală [4]

Tabel 1. Interpretarea indicelui de masă corporală 
raportat la percen  le

Percentila Interpretare în funcție de IMC
< 5 Subponderal

5 – 95 Greutate normală
95 – 98 Supraponderal

>98 Obezitate
În privința statusului nou-născutului s-au con-

siderat normale: naștere la 37-41 de săptămâni de ges-
tație și greutate normală la naștere cuprinsă între 2500 
și 4000 grame [7,8].

REZULTATE

Din totalul copiilor incluși în studiu (n=161), 
55,27% (n=89) erau de sex masculin și 44,72% 
(n=72) de sex feminin. Media de vârstă a eșantionul 
ales este de 3,21 ani. 

Un procent de 16,14% (n=26) provenea din 
mediul rural, iar 83,85% (n=135) proveneau din me-
diul urban, media de vârstă a mamelor fi ind de 27,2 
ani (minim 21 ani, maxim 33 ani).

Nivelul de pregătire al mamelor se caracte-
rizează astfel: 7,45% (n=12) aveau studii liceale; 
27,32% (n=44) postliceale; 39,75% (n=64) studii uni-
versitare; 25,46% (n=41) postuniversitare/doctorale.

Toți subiecții incluși în studiu au fost născuți 
la termen, la 37-41 săptămâni cu greutăți variabile: 
87,57% (n=141) aveau o greutate normală la naștere, 
în timp ce 12,42% (n=20) aveau o greutate crescută 
la naștere.

Din punct de vedere al greutății din momentul 
realizării studiului, raportându-ne la înălțime și vâr-
stă, 58,38% (n=95) din subiecți se încadrau la o gre-
utate normală, dar 23,6% (n=38) erau subponderali, 
16,1% (n=26) supraponderali și 1,86% (n=3) obezi 
(Figura 2.).
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Consumul de suplimente alimentare s-a consta-
tat la 32,3% (n=52) din copii. Părinții au administrat 
suplimentele alimentare: la recomandarea personalu-
lui medical califi cat în domeniu în 1,92% (n=1) din 
cazuri, infl uențați de articolele citite în mass-media 
în 3,85% (n=2), la recomandarea unor persoane ne-
califi cate/neautorizate în domeniul medical în 5,77% 
(n=3), iar 88,5% (n=46) din părinți au luat în consi-
derare doar părerea lor personală în luarea acestor de-
cizii.

Analizând tipul suplimentelor alimentare folo-
site, cele mai utilizate au fost vitaminele în 71,15% 
(n=32) din cazuri, mineralele 48,07% (n=25), extrac-
tele de plante 17,3% (n=9).

Capacitatea de concentrare și atenția copiilor a 
fost caracterizată de părinți ca fi ind normală în 92,54% 
(n=149) din cazuri, în timp ce 7,45% (n=12) declarau 
o atenție scăzută la activitățile în care erau implicați. 
În ceea ce privește activitatea, 74,53% (n=120) din 
părinți au relatat pentru copiii lor, o stare de activitate 
normală în decursul zilei, iar 25,46% (n=41) hiperac-
tivitate, cu precizarea că nici unul dintre copiii incluși 
în studiu nu a fost diagnosticat ca fi ind hipo- sau hi-
peractiv și/sau cu defi cit de atenție.

Imunitatea copiilor a fost considerată de către 
părinți ca fi ind normală în 57,14% (n=92) din cazuri și 

scăzută în 42,85% (n=69) din cazuri, cu mențiunea că 
nici unul dintre copii nu a fost diagnosticat cu defi cit 
imunologic și nici nu a fost încadrat în vreo categorie 
cu suspiciune de defi cit imunologic care să necesite 
investigații în acest sens.

Media orelor de somn pe timp de noapte a fost 
de 9,63 ore, cu o valoare minima de 8 ore și maximă 
de 11 ore. Toți subiecții incluși în studiu aveau parte și 
de cel puțin o oră de somn pe timp de zi.

În privința informării cu privire la starea de să-
nătate a copiilor și metodele de rezolvare a eventua-
lelor probleme, 74,53% (n=120) considerau corecte 
informațiile găsite pe internet; 12,4% (n=20) conside-
rau utile publicațiile din reviste, ziare și televiziune; 
24,8% (n=40) se informau din cărți de informare în 
masă. Apelarea la o persoană specializată în domeniul 
medical se făcea numai după epuizarea celorlalte vari-
ante enumerate anterior în 75,16% (n=121) din cazuri.

Produsele alimentare utilizate zilnic în alimen-
tația copiilor au fost cerealele, lactatele, ouăle și me-
zelurile. În cantitate mai scăzută au fost menționate 
carnea, fructele, legumele și peștele, acestea fi ind fo-
losite săptămânal. 

Figura 2. Distribuția cazurilor în funcție de greutate



17

Articole științifi ce 

Analiza statistică ne-a arătat că din totalul per-
soanelor care erau consumatoare de suplimente ali-
mentare (n=52), doar în 23,07% (n=12) din cazuri 
erau justifi cabile din punct de vedere al greutății și 
dintre aceștia doar un caz avea și recomandarea me-
dicală.

Analiza unei posibile asocieri între consumul 
de suplimente alimentare eliberate fără prescripție 
medicală și îmbunătățirea atenției sau a capacității de 
concentrare relatate de părinți, nu s-au observat asoci-
eri semnifi cative (OR=0,6; p=0,52). 

În cazul greutății, s-a observat o asociere nega-
tivă semnifi cativă din punct de vedere statistic între 
greutate și consumul de suplimente alimentare, aces-
tea din urmă fi ind un factor protector împotriva apari-
ției malnutriției (OR=0,25; p=0,0001), dar s-a obser-
vat o asociere pozitivă semnifi cativă între consumul 
de suplimente alimentare și starea de suprapondere/
obezitate (OR=1,65; p=0,001).

În cazul informării există o asociere pozitivă 
semnifi cativă între informarea făcută pe internet și 
consumul de suplimente alimentare fără prescripție 
medicală: p<0,0001(R= 6,86); și o asociere pozitivă 
nesemnifi cativă în cazul informării din mass-media: 
p=0,67 (OR=1,17).

Din punct de vedere statistic, nu putem susține 
că mediul de proveniență al subiecților (urban/rural) 

reprezenta un factor de infl uență în consumul de su-
plimente alimentare, datele nefi ind semnifi cative. 
(OR=0,73; p=0,52).

Nu s-au observat diferențe semnifi cative nici 
între nivelul de educației al mamelor și cantitatea, re-
spectiv calitatea, suplimentelor alimentare utilizate la 
copii. (OR=3,33; p=0,10)

DISCUȚII

Numeroși cercetători au demonstrat impactul 
pe care unele hipervitaminoze îl au asupra stării de 
sănătate a individului, astfel încât suplimentarea ne-
justifi cată cu vitamine poate duce la afectarea gravă 
a sănătății, gravitatea fi ind infl uențată de doza supli-
mentului administrat și de durata administrării. Un 
exces de vitamina A la copii poate provoca anorexie, 
încetinirea creșterii, prurit și diverse afecțiuni ale pie-
lii, fragilitate osoasă și/sau hipertensiune intracrani-
ană, vitaminele liposolubile fi ind cele cu toxicitate 
mai mare. Excesul de vitamine D, E și K pot provoca 
hipercalcemie, anorexie, hipertensiune, poliurie, li-
tiază renală și/sau anemie hemolitică. În cazul com-
plexului de vitamine B s-au observat cazuri izolate 
de toxicitate cu prurit, anafi laxie, hepatotoxicitate, 
ataxie, neuropatie senzorială, motiv pentru care se re-
comandă utilizarea suplimentelor alimentare pe bază 

Figura 3. Distribuția produselor alimentare consumate de lotul de studiu



18

Revista de medicină școlară și universitară

de vitamine doar la recomandare de specialitate și în 
cazuri justifi cate [2,9, 16].

Un studiu realizat în anul 2009, in vitro, arăta 
că nu numai vitaminele pot provoca diverse stări pa-
tologice ci și mineralele, de exemplu suplimentele de 
fi er pot fi  un factor important în dezvoltarea cariilor 
dentare la oameni. Deși în prevenția cariilor dentare e 
nevoie de minerale de tipul fl uorului și calciului cea 
mai bună sursă de utilizare a acestora rămâne alimen-
tația, folosirea suplimentelor alimentare în acest scop 
nefi ind justifi cată decât în situații speciale [10].

În studiul nostru, consumatorii de suplimente 
alimentare de tip vitamine sau minerale, nu aveau 
prescripție medicală și nici justifi care medicală, cu 
excepția unui singur caz, care avea prescripție medi-
cală pentru minerale; majoritatea foloseau complexe 
de multivitamine și minerale, ceea ce poate expune 
copiii unor riscuri de supradozare și/sau toxicitate.

O cercetare realizată de Lieberman H.R. et al, 
privind administrarea suplimentelor alimentare co-
piilor din Statele Unite ale Americii (USA), prezintă 
rezultate asemănătoare studiului nostru, asfel că în 
USA au fost administrate complexe de vitamine și 
minerale, fără recomandare și/sau justifi care medicală 
la 30% din populația cu vârstă mică, recomandările 
autorilor fi ind de reducere sau oprire a consumului 
acestora fără prescripție [11,12].

Numeroase studii și cercetări arată creșterea 
morbidității și mortalității în cazul utilizării unor su-

plimente alimentare, din cauza punerii pe piață fără 
cercetări amănunțite în prealabil, motiv pentru care 
FDA (Food and Drog Administration) recomandă scă-
derea consumului de suplimente alimentare, acestea 
nefi ind necesare în cazul unei alimentații echilibrate. 
De asemenea, în literatura de specialitate au fost înre-
gistrate cazuri de cancer, afectare a fi catului, rinichi-
lor și/sau afecțiuni cardiovasculare, după consumuri 
nejustifi cate și/sau inadecvate ca doză și durată, motiv 
pentru care datele obținute de noi sunt îngrijorătoare, 
32,2% (n=52) din eșantionul nostru fi ind consumator 
de astfel de produse [13-21].

Una dintre problemele întâlnite în studiul nos-
tru este consumul acestor suplimente după vizionarea 
unor spoturi publicitare sau după recomandările per-
soanelor nespecializate în acest domeniu, doar 1,92% 
(n=1) din consumatorii incluși în studiu având reco-
mandare medicală.

Așa cum arată și datele noastre statistice, sup-
limentele alimentare reprezintă un factor de risc pen-
tru dezvoltarea obezității sau supraponderii, lucru pe 
care îl demonstrau și Aparecida da Cunha et al în anul 
2015, concluziile acestora fi ind că suplimentele de ti-
pul calciului și vitaminei D sunt asociate cu obezitatea 
infantilă, recomandările lor fi ind de punere a accentu-
lui pe educația nutrițională [22,23,24] (Figura4.). 

Figura 4. Mecanismul de acțiune al vitaminei D ca factor de risc pentru obezitate [22]
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Un studiu publicat în anul 2012, suține că nu 
s-au observat diferențe semnifi cative între cantitățile 
de micronutrienți în cazul consumatorilor sănătoși de 
suplimente alimentare și cei cu o alimentație echili-
brată, motiv pentru care utilizarea lor nu este justifi -
cată [25].

O altă problemă, discutată de către Chen L. et 
al, este aceea a modului de extracție a vitaminelor din 
produse, subtanțele folosite pentru stabilizarea vita-
minelor și forma de administrare a acestora; în funcție 
de producător aceste substanțe pot fi  benefi ce pentru 
consumator, pot fi  neutre, dar și nocive, motiv pentru 
care suplimentele alimentare pot fi  nesigure pentru 
consumatori [26]. 

Este important de știut că suplimentele alimen-
tare nu trec prin procedurile îndelungate și extrem de 
riguroase de testare și autorizare a produselor farma-
ceutice, deși unele dintre ele se vând în farmacii, de 
aceea nici compoziția lor nu este întotdeauna foarte 
bine cunoscută, prin urmare nici efectele, fi e ele bene-
fi ce s-au adverse.

Cercetători ca și Veras de Araujo et al, care în-
cercau să demonstreze partea benefi că a suplimente-
lor alimentare, declară că acestea nu sunt concludente 
și e nevoie de analize viitoare, motiv pentru care re-
comandările rămân cele de utilizarea acestora doar în 
cazuri justifi cate, de tipul unor carențe clare sau a unui 
necesar crescut, ce nu poate fi  asigurat doar prin ali-
mentație [27].

CONCLUZII

1. Utilizarea suplimentelor alimentare în ca-
zul persoanelor sănătoase nu este justifi -
cată, dar este larg răspândită la copiii de 
vârstă mică (1- 4 ani) în 32,3% (n=52) din 
cazuri, dar cu recomandare medicală doar 
în 1,92% (n=1) din cazuri.

2. Există o corelație pozitivă între consu-
mul de suplimente alimentare și creșterea 
în greutate, respectiv obezitatea infantilă 
(p=0,001).

3. Utilizarea suplimentelor alimentare nu 
a putut fi  asociată cu o creștere a atenției 
sau a puterii de concentrare la lotul nostru. 
(p=0.52)

4. Siguranța suplimentelor alimentare la mo-
mentul actual este incertă, motiv pentru 
care utilizarea acestora se recomandă nu-
mai în cazuri justifi cate, cu prescripție/re-
comandare medicală, minimizând efectele 
secundare.
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