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Rezumat

Există o serie de dovezi științifi ce internați-
onale și naționale care demonstrează relația directă 
dintre alimentația neechilibrată și dezvoltarea bolilor 
netransmisibile precum bolile cardiovasculare, dia-
betul zaharat, unele tipuri de cancer, afecţiunile mus-
culo-scheletale, unele afecţiuni mintale, etc. Potrivit 
“Global Status Report on non-communicable disea-
ses”, circa 60% din numărul total de cazuri de deces 
la nivel global sunt cauza dezvoltării bolilor netras-
misibile. În Europa, bolile netransmisibile constituie 
circa 86% din numărul total de cazuri de mortalitate 
şi 77% din povara globală a bolilor, solicitând un efort 
tot mai mare de la sistemele de sănătate şi devenind 

o povară în creştere pentru dezvoltarea economică şi 
bunăstarea populaţiei. Potrivit datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății, în Republica Moldova, în anul 
2011, bolile netransmisibile au defi nit 87% din tota-
litatea deceselor. Bolile cardiovasculare sunt cauza a 
55-57% din decesele înregistrate anual, cancerul este 
cauza a circa 14% din decese, bolile aparatului di-
gestiv sunt cauza a circa 10% din decese, iar diabetul 
zaharat deține o cotă de 46-48% din totalul de boli 
endocrine. În acest context elucidarea rolului facto-
rilor de risc în dezvoltarea bolilor legate de nutriție 
prezintă un subiect relevant și util pentru domeniul de 
cercetare și inovare. 
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The Role of the Risk Factors in Development 
of the Diseases Related to Diet (literature review)
Abstract

There is a large number of international and 
national scientifi c evidence that show the direct re-
lationship between unbalanced diet and development 
of non-communicable diseases such as cardiovascular 
diseases, diabetes, some types of cancer, musculos-
keletal disorders, some mental disorders, etc. Accor-
ding to the „Global Status Report on Non-communi-
cable diseases”, about 60% of all the deaths that occur 
globally are due to the development of non-coomuni-
cable diseases. In Europe, noncommunicable diseases 
are about 86% of all the cases of mortality and 77% 
of the global burden of diseases, requiring greater 

effort from all the health systems and becoming an 
increasing burden for the economic development and 
welfare of population. According to the World Health 
Organization, in the Republic of Moldova in 2011, 
non-communicable diseases have defi ned 87% of all 
the deaths. Cardiovascular diseases are the cause of 
55-57% of annual deaths, cancer accounts for about 
14% of deaths, digestive diseases are about 10% of all 
the deaths and diabetes has a share of 46-48% of the 
total of endocrine diseases. In this context, evaluation 
of the role of risk factors in the development of the di-
seases related to diet presents a signifi cant and useful 
topic for the research and innovation fi eld.
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Rezultate 

Bolile cardiovasculare sunt cauza a 55-57% din 
decesele înregistrate anual, cancerul este cauza a circa 
14% din decese, bolile aparatului digestiv sunt cauza a 
circa 10% din decese, iar diabetul zaharat deține o cotă 
de 46-48% din totalul de boli endocrine. În acest con-
text, elucidarea rolului factorilor de risc în dezvoltarea 
bolilor legate de nutriție prezintă un subiect relevant 
și util pentru domeniul de cercetare și inovare [1, 2].

Consumul de produse alimentare cu conținut 
sporit de sare, zahăr și grăsimi, al băuturilor nealco-
olice îndulcite precum și consumul redus de fructe 
și legume reprezintă cauzele principale în apariția și 
dezvoltarea bolilor legate de dietă, subnutriție și defi -
ciențele nutriționale. [3]

Conform Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), se recomandă un consum de până la 5 g sare/
zi (2000 mg de sodiu), însă există o semnifi cativă 
diferență legată de aceste recomandări în mai multe 
țări. Actualmente, la nivel global se consumă, în me-
die, 9-12 g de sare pe zi ceea ce reprezintă dublul 
față de nivelul maxim recomandat. Potrivit specia-
liștilor, reducerea consumului global de sare la nive-
lul recomandat ar preveni 2,5 milioane de decese pe 
an. Consumul zilnic de produse alimentare bogate în 
sare duce la apariția hipertensiunii arteriale, a bolilor 
cardiovasculare, a osteoporozei, a bolilor renale, etc. 

Astfel, conform studiului din anul 2003, o reducere de 
4,6 g pe zi de sare (1840 mg de sodiu) scade nivelul 
tensiunii arteriale cu 5.0/2.7 mm Hg la hipertensivi. 
De asemenea, savanții demonstrează că reducerea 
consumului de sare este asociată cu scăderea bolilor 
cardiovasculare în populație. Astfel, un exemplu sem-
nifi cativ îl aduce Finlanda care începând cu anii 1970 
a reușit să obțină succes în micșorarea mortalității da-
torate infarctului miocardic și bolilor coronariene cu 
75-80%. În acest mod, a sporit și speranța de viață de 
la 5 la 10 ani. Asemănător, în Japonia timp de 10 ani, 
campaniile de reducere a aportului excesiv de sare au 
reușit să micșoreze consumul de la 13,5 g/zi la 12,1 g/
zi de sare, fapt ce a contribuit la reducerea nivelului de 
mortalitate prin bolile cardiovasculare. De asemenea, 
conform cercetărilor realizate de oamenii de ştiinţă de 
la Şcoala de Medicină Harvard în colaborare cu cei de 
la Institutul Broad din cadrul Institutului de Tehnolo-
gie Massachusetts, s-a demonstrat că excesul de sare 
favorizează creşterea nivelului unor celule care au le-

gătură cu bolile autoimune precum: scleroza multiplă, 
artrita reumatoidă şi psoriazul. [4, 6, 7]

Studiile OMS demonstrează că zaharurile 
sunt consumate în cantități diferite în funcție de țară. 
Cea mai mare cantitate consumată în Europa a fost 
înregistrată în Portugalia – 25%, urmată de Spania 
și Marea Britanie – 16%. Cele mai mici cantități de 
zaharuri consumate au fost înregistrate în Ungaria și 
în Norvegia – 7%. Consumul excesiv de zahăr are o 
strânsă legătură cu riscul de a suferi boli cardiovas-
culare. Cei al căror consum de zahăr reprezintă între 
17% şi 21% din numărul total de calorii au un risc 
cu 38% mai mare de a suferi boli cardiovasculare în 
comparaţie cu cei al căror consum de zahăr reprezintă 
doar 8% din numărul total de calorii. De asemenea, 
consumul sporit de zahăr contribuie la dezvoltarea 
obezității, a hipertensiunii arteriale, a diabetului za-
harat, a cirozei, a demenţei, etc. Un reviu care a inclus 
30 de studii științifi ce, 7895 de studii clinice rando-
mizate și 38 de studii de cohortă a demonstrat relația 
dintre creșterea indicelui de masa corporală și consu-
mul de produse alimentare cu un conținut sporit de 
zahăr. De asemenea, analizând experiența generală în 
literatura de specialitate, putem constata o evidenți-
ere clară a infl uenței negative a consumului sporit de 
băuturi nealcoolice îndulcite asupra apariției și dez-
voltării obezității în rândul copiilor și adolescenților. 
Băuturile îndulcite contribuie la dezvoltarea obezității 
pentru că au un nivel ridicat de calorii, dar nu satisfac 
apetitul. Populația care le consumă, nu reduce apor-
tul de calorii din alimente solide pentru a compensa 
cu cele în formă lichidă și în rezultat apare problema 
creșterii Indicelui de masă corporală. Consumul zilnic 
al băuturilor răcoritoare cu conținut sporit de carbo-
hidrați afectează atât statutul ponderal al persoanei, 
cât și o serie de organe și sisteme ale organismului 
precum sistemul osos, gastro-intenstinal, renal, etc. 
Astfel, în anul 2010, cercetarea (NYPANS) efectuată 
de CDC în rândul elevilor de clasa 9-12, a relevat fap-
tul că 16,1% din copii preferă băuturile energizante 
și 24,3% consumă băuturi răcoritoare îndulcite. În 
acest context, problema consumului sporit de băuturi 
îndulcite este una actuală și semnifi cativă din cauza 
impactului negativ asupra stării de sănătate a popu-
lației. Un alt studiu desfășurat în rândul a 1163 copii 
cu vârsta de 1-7 ani a demonstrat că, copiii care con-
sumă cantități medii și mari de suc la vârsta de 1 an 
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au un indice de masă corporală înalt. Datele publicate 
de OMS în anul 2010 arată că 78% dintre decesele 
legate de consumul sucurilor îndulcite cu zahăr s-au 
produs în ţările cu venituri reduse spre medii per lo-
cuitor. În anul 2010, aproximativ 132.000 de decese 
provocate de consumul sucurilor dulci, sucurilor de 
fructe sau a băuturilor energetice pentru sportivi au 
survenit în urma diabetului zaharat, circa 44.000 de 
decese au fost provocate de bolile cardio-vasculare 
şi 6.000 de cazuri de decese prin cancer. Din rândul 
celor mai populate 20 de țări, Mexicul a avut cea mai 
mare rată de mortalitate atribuită băuturilor îndulcite 
cu zahăr (405 decese la milion, adică circa 24.000), 
fi ind urmat de Statele Unite (125 de decese la milion, 
circa 25.000 de decese). Impactul acestor băuturi va-
riază mult între populații: între sub 1% la japonezii 
peste 65 de ani și 30% la mexicanii sub 45 de ani. În 
Mexic, 12% din decese sunt cauzate de consumul de 
băuturi îndulcite cu zahăr. De asemenea, în prestigi-
oasa revistă științifi că Circulation, publicată de Ame-
rican Heart Association s-a stabilit că în România, 
816 persoane decedează anual din cauza consumului 
de băuturi îndulcite cu zahăr. Dintre aceștia, 568 mor 
prin boli cardiovasculare, 210 – prin diabet și 37 – 
prin cancer. De asemenea, e important de menționat, 
cariile dentare reprezintă una din cele mai răspândite 
boli netransmisibile cauzate și de consumul băuturilor 
îndulcite. În țările dezvoltate cheltuielile pentru trata-
mentul cariilor dentare constituie aproximativ 5-10% 
din buget [4, 5, 8-11].

Cercetările de specialitate au constatat că grăsi-
mile saturate sporesc riscul apariției obezității, al boli-
lor cardiovasculare, al maladiilor coronariene, al ata-
cului vascular cerebral, etc. Potrivit studiului publicat 
în Clinical Pediatrics, copiii cu vârstele cuprinse între 
10 şi 12 ani care consumă frecvent alimente de tip 
fast-food, înregistrează rezultate mai slabe la învăţă-
tură. Consumul de burgeri, chifteluţe şi cartofi  prăjiţi, 
responsabil pentru rata puternic ascendentă a obezită-
ţii în rândul copiilor, este asociat cu scăderea perfor-
manţelor intelectuale, manifestate la orele de citire, 
matematică şi ştiinţe. De asemenea, s-a demonstrat că 
adolescenții subestimează numărul de calorii din pro-
dusele de tip fast-food. Cercetătorii au descoperit 
că 80 % dintre adolescenți subestimează caloriile 
din produsele consumate. Cei care au avut o masă 
echivalentă cu aproximativ 1.000 de calorii au su-

bestimat-o cu o valoare medie de 350 de calorii, în 
timp ce elevii care au avut o masă de 1.500 de calorii 
au presupus un consum echivalent cu doar 700 de 
calorii [12, 13].

Un alt studiu desfășurat în iunie 2012, a încer-
cat să descopere care este legătura dintre alimentele 
consumate de anumite persoane și apariția astmului, 
a rinitei și eczemei. Studiul a fost efectuat în rândul 
a 500.000 de copii din 31 de țări divizați în 2 grupe 
de vârstă – 6-7 ani și 13-14 ani. În ambele grupuri s-a 
observat că acei copii care consumau fast food de trei 
ori pe săptămână aveau un risc mult mai ridicat pentru 
dezvoltarea astmului, a rinitei și eczemei. Adolescen-
ții prezentau un risc mai crescut cu 39%, iar cei mici 
cu 27%. Tot din acest studiu a rezultat faptul că doar 
trei porții de fructe pe săptămână au redus conside-
rabil riscul de apariție al afecțiunilor menționate mai 
sus. Cercetarea, publicată în anul 2013, a relatat că 
adolescenții și copiii consumă mult mai multe calo-
rii în restaurantele de tip fast-food decât acasă. Di-
ferența între alimentele consumate acasă și cele din 
restaurantele fast-food a fost între 160-310 calorii/zi. 
Această cantitate este foarte mare dacă e vorba despre 
un copil cu vârsta de 8-9 ani [14 – 17].

Un alt factor de risc pentru apariția bolilor ne-
transmisibile legate de nutriție este reprezentat de 
consumul de fructe și legume. Persoanele care includ 
în alimentația zilnică fructele și legumele au un risc 
mai redus de obezitate, diabet zaharat, anumite tipuri 
de cancer, etc. Raportul “Health at a Glance: Europe 
2012” demonstrează că în România și Bulgaria, tinerii 
cu vârsta între 15 și 24 de ani consumă cea mai redusă 
cantitate de fructe la nivel european. Specialiștii con-
sideră că acest fapt depinde și de nivelul educațional 
și fi nanciar al familiei. Potrivit studiilor desfășurate 
de către experții de la University College London cei 
care mănâncă cel puțin șase porții de fructe și legume 
proaspete zilnic își micșorează riscul de deces prema-
tur, de dezvoltare a bolilor cardiovasculare și a cance-
rului cu circa 42%, 31% și respectiv 25%. De aseme-
nea, un reviu al literaturii de circa 8 studii științifi ce în 
care au participat 1026 de subiecți a stabilit faptul că 
promovarea consumului crescut de fructe și legume, 
în absența unei recomandări specifi ce pentru a reduce 
consumul de alimente nesănătoase precum cele bo-
gate în sare, zahăr și grăsimi, pare puțin probabil să 
reducă masa corporală. Circa 16 studii prospective de 
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cohortă analizate pe o perioadă de circa 4.6-26 ani au 
evaluat circa 56,423 de decese (11,512 datorate boli-
lor cardiovasculare și 16,817 datorate cancerului) în 
rândul a 833,234 de subiecți. În rezultat, s-a stabilit că 
aportul sporit de fructe și legume a fost asociat cu un 
risc redus de apariție și dezvoltare a bolilor netransmi-
sibile, în special a celor cardiovasculare. [18-22]

Luând în considerare toate aspectele prezen-
tate, este necesar a întreprinde un șir de măsuri.

Pentru reducerea consumului de sare în popula-
ție, OMS a creat o serie de recomandări care ar putea 
genera un an suplimentar de viaţă sănătoasă pentru 
costuri mai mici decât media venitului anual per capita 
în ţările cu venituri mici şi mijlocii dintre care: poli-
ticile guvernamentale inclusiv politici și reglementări 
pentru a asigura producerea, accesibilitatea și disponi-
bilitatea de produse alimentare sănătoase; colaborarea 
cu sectorul privat pentru a îmbunătăți disponibilitatea 
și accesibilitatea produselor alimentare cu conținut re-
dus de sare; sensibilizarea consumatorilor prin inter-
mediul marketingului social pentru a spori gradul de 
conștientizare și responsabilitate al populației față de 
necesitatea reducerii consumului de sare; crearea unui 
mediu propice pentru reducerea sării prin intermediul 
politicilor locale și promovarea produselor alimentare 
sănătoase în instituțiile de învățământ, la locurile de 
muncă, în comunități și orașe; monitorizarea aportului 
de sare, identifi carea surselor de sare și determinarea 
nivelului de cunoștințe, atitudini și a comportamen-
tului în rândul populației legate de consumul sporit 
de sare pentru a informa factorii de decizie. Dovezile 
științifi ce au demonstrat că una din prioritățile actu-
ale în reducerea consumului zilnic de sare rămâne a fi  
educația populației. Programele educaționale trebuie 
adaptate nivelului de pregătire și receptivității popula-
ției țintă, astfel încât să posede ca rezultat schimbarea 
comportamentului alimentar pentru prevenirea bolilor 
netransmisibile. E necesar a desfășura activități de in-
struire privind evitarea adaosului de sare la pregătirea 
și consumul bucatelor în timpul mesei precum și achi-
ziționarea produselor alimentare cu conținut redus de 
sare. Totodată, un rol important în reducerea aportului 
excesiv de sare în rândul populației îl au producătorii 
şi furnizorii de alimente. Luând în considerație, inci-
denţa crescută a bolilor cardiovasculare în Europa şi 
în Republica Moldova, prin reformularea produselor 
alimentare s-ar reduce impactul acestor boli. [3, 4, 7]

Rezultatele studiilor privind infl uența băuturi-
lor nealcoolice îndulcite asupra stării de sănătate au 
motivat propunerea implementării taxei pe băuturile 
carbogazoase şi alte băuturi îndulcite, lucru care ar re-
duce consumul acestora. În 15 ţări există deja această 
taxă. Ideea de a taxa băuturile şi dulciurile bogate în 
calorii a câştigat din ce în ce mai multă popularitate 
în rândul nutriţioniştilor, deși în ultimii ani, nu se în-
tâmplă acelaşi lucru şi în rândul consumatorilor. De 
asemenea, OMS stipulează faptul că cantitatea de 
zahăr trebuie să reprezinte nu mai mult de 10% din 
numărul total de calorii consumate într-o zi, dar este 
inclus procentul de 5% ca fi ind recomandarea bene-
fi că pentru sănătate. 10 % din numărul total de calo-
rii înseamnă aproximativ 50 g de zahăr pe zi pentru 
o persoană adultă, cu o greutate normală. În această 
cantitate este inclus orice tip de zahăr, inclusiv cel 
prezent în miere, siropuri, mâncare, sucuri de fructe 
şi altele [5, 6].

Majoritatea țărilor care sprijină ideea de redu-
cere a consumului de grăsimi în rândul populației se 
axează pe strategiile care vizează publicul larg și con-
sumatorii, prin intermediul educației publice și spori-
rea nivelului de conștientizare a populației. Astfel, în 
Mauritania, Bulgaria și Bhutan strategiile de reducere 
ale consumului de grăsimi alimentare prevăd măsuri 
fi scale, colaborarea cu industria alimentară pentru re-
formularea produselor precum și stabilirea și punerea 
în aplicare a standardelor alimentare. Doar în Mauri-
tania, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedo-
niei, Iran și Mongolia, strategiile specifi ce de reducere 
a consumului de grăsimi alimentare au fost orientate 
către sectorul privat. De asemenea, este important de 
menționat faptul că, în Mauritania, Cambogia și Iran 
s-a propus monitorizarea consumului de uleiuri reu-
tilizabile prin intermediul cercetărilor științifi ce. Pe 
când în 6 țări (Mauritania, Bulgaria, Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Malaiezia și 
Vietnam) au fost stabilite limitele naționale de admi-
sie pentru grăsimile alimentare [23 – 32].

Comparativ cu alți factori de risc, sporirea ni-
velului de consum de fructe și legume a avut cea mai 
mare acoperire: 31% dintre politicile internaționale 
revizuite. Principalele acțiuni pentru a asigura dis-
ponibilitatea și accesibilitatea de fructe și legume au 
inclus: promovarea grădinăritului la școală și acasă 
precum și dezvoltarea agriculturii în mediul urban. 
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Majoritatea documentelor de politici (75%) privind 
consumul de fructe și legume s-au axat pe educație 
și demonstrații publice pentru a promova creșterea 
fructelor și a legumelor. Malaiezia s-a bazat pe dez-
voltarea de cărți cu rețete speciale. Strategiile din Sri 
Lanka și Mongolia au fost orientate spre dezvoltarea 
serviciilor de catering în instituțiile de învățământ 
pentru a asigura includerea fructelor și legumelor în 
meniul zilnic al copiilor. De menționat faptul că, toate 
documentele de politici analizate s-au axat pe educa-
ția populației [3, 4, 33, 34].

Concluzii

1. Cercetările internaționale și naționale de-
monstrează infl uența consumului de produse alimen-
tare cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi, bău-
turi nealcoolice îndulcite precum și consumul insufi -
cient de fructe și legume asupra apariției și dezvoltării 
bolilor netransmisibile legate de nutriție.

2. Rezultatele cercetărilor în domeniu indică 
ponderea înaltă pe care o dețin produsele alimentare 
cu conținut sporit de sare, zahăr și grăsimi, băuturi 
nealcoolice îndulcite precum și consumul insufi cient 
de fructe și legume în rația alimentară zilnică.

3. Pentru a preveni apariția și dezvoltarea boli-
lor netransmisibile legate de dietă e necesar a fi  luate 
un set de măsuri ce se vor axa pe informarea, educarea 
și sensibilizarea consumatorilor, a sectorului privat și 
a factorilor de decizie.
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