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Rezumat

În societatea actuală, adolescenții sunt expuși 
unui stil de viață nesănătos, pe care ulterior îl adoptă, 
devenind adulți cu boli netransmisibile legate de stilul 
de viață. Cu o mortalitate de 71%, aceste boli cronice 
pot fi  prevenite prin intervenția asupra principalilor 
factori de risc (fumatul, lipsa activității fi zice, dieta 
nesănătoasă, consumul de alcool, supraponderea/obe-
zitatea, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, 
hiperglicemia). Reprezentând adevărate probleme de 
sănătate publică, acești factori se infl uențează reci-
proc, sumându-se efectul lor nociv asupra sănătății. 

Fumatul, corelat cu scăderea activității fi zice, alături 
de o alimentație nesănătoasă, predispun la obezitate 
și ulterior la hipertensiune arterială, boli cardiovascu-
lare, diabet zaharat de tip II, sindrom metabolic, boala 
fi catului gras non-alcoolic etc. Statisticile referitoare 
la adoptarea unui stil de viață nesănătos de către ado-
lescenți sunt îngrijorătoare, iar pentru modifi carea 
percepției și comportamentului acestora este necesară 
o colaborare între părinți, medic de famile, medic pe-
diatru și medic școlar.

Cuvinte cheie: adolescenți, boli netransmisi-
bile legate de stilul de viață, factori de risc
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Abstract:

In today’s society adolescents are exposed to 
an unhealthy lifestyle which they later adopt, beco-
ming adults with non-communicable diseases. With a 
71% mortality, these chronic diseases can be preven-
ted by an intervention on the main risk factors (smo-
king, lack of physical activity, unhealthy diet, alco-
hol consumption, overweight/obesity, hypertension, 
hypercholesterolemia, hyperglycemia). Being real 
public health problems, these factors infl uence each 
other, summing up their harmful effect on health. 

Smoking, correlated with decreased physical activity, 
and associated with an unhealthy diet, predispose to 
obesity and subsequently hypertension, cardiovas-
cular disease, type II diabetes, metabolic syndrome, 
non-alcoholic fatty liver disease etc. Statistics on 
adolescents’ unhealthy lifestyle are alarming, and a 
change of their perception and behaviour requires 
collaboration between parents, family doctors, pedi-
atricians and school doctors.
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În societatea actuală ne confruntăm cu promo-
varea unui stil de viață nesănătos la nivel mondial în 
contextul creșterii speranței de viață și al urbanizării 
fără precedent, favorizându-se astfel apariția bolilor 
netransmisibile legate de stilul de viață (Noncommu-
nicable Diseases, NCD). Acestea sunt boli cronice 
(cardiovasculare, neoplazii, patologii respiratorii cro-
nice, diabet zaharat), responsabile de 71% din morta-
litatea anuală global, de care vor suferi adolescenții 
de azi în viitor, în lipsa unei intervenții în prevenția și 
tratamentul acestora [1]. 

Adolescența este o perioadă de dezvoltare fi -
zică, cognitivă și socială, ce începe simultan cu pu-
bertatea, etapă a creșterii caracterizată de modifi cări 
la nivel hormonal (hipotalamus, epifi ză, suprarenale 
și gonade) și în aspectul fi zic (creștere accelerată, mo-
difi cări ale structurii faciale, dezvoltarea caracterelor 
sexuale secundare). În acest interval de tranziție spre 
statutul de adult, adolescenții trec printr-un stadiu 
de evoluție psihologică în care percepția, motivația 
și comportamentul se schimbă, iar tendința actuală 
este, din nefericire, de a adopta un stil de viață nesă-
nătos și a adera la diferite comportamente de risc [2]. 
Această teorie este susținută de o analiză a factorilor 
comportamentali din rândul adolescenților din peste 
100 de țări care a demonstrat faptul că aproximativ 
80% dintre aceștia efectuează activitate fi zică zilnică, 
dar mai puțin de 60 de minute, 32% folosesc calcu-
latorul pentru mai mult de 2 ore pe zi, 6% fumează 
zilnic, 7,6% consumă alcool săptămânal și 25% au o 
dietă nesănătoasă. Așadar, debutul comportamentului 
la risc are loc în adolescență, când factorii de risc sunt 
considerați inofensivi, fără a se percepe efectul lor pe 
termen lung [3]. 

Principalii factori de risc ai bolilor netransmi-
sibile legate de stilul de viață sunt comportamentali 
(fumatul, lipsa activității fi zice, dieta nesănătoasă, 
consumul de alcool) și metabolici (suprapondere/obe-
zitate, hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, 
hiperglicemie) [1].

1. Factori de risc comportamentali
1.1. Fumatul

Fumatul în rândul adolescenților este o pro-
blemă de sănătate publică, ținând cont de faptul că 
rata fumatului în rândul adolescenților este în con-
tinuă creștere, 90% dintre cei care fumează pentru 
prima dată fi ind adolescenți sub 18 ani. Curiozitatea 
este factorul declanșator, iar istoricul familial (părinți 

fumători, divorț, abuz, relație intrafamilială defi citară), 
anturajul (alți adolescenți fumători, schimbarea cercu-
lui de prieteni), caracteristicile personale (copil rebel, 
antisocial, izolat de societate și școală, rezultate șco-
lare slabe) și problemele psihosociale (fumatul privit 
ca un gest de maturitate, fumatul în rândul fetelor ca 
rezistență la discriminare) sunt factorii determinanți ai 
adoptării fumatului ca obicei și ulterior, ca viciu. În 
timp, fumatul determină disfuncția căilor aeriene pe-
riferice, cu scăderea capacității vitale forțate, creșterea 
riscului de infecții bacteriene și virale respiratorii prin 
producerea unor modifi cări structurale și imunologice 
local, dar și scăderea HDL colesterolului [4]. La nivel 
cerebral, nicotina induce modifi cări persistente la ni-
velul sinapselor din diferite zone ale creierului impli-
cate în reglarea emoțională (nucleu accumbens, cortex 
prefrontal median și amigdală), fumatul fi ind perceput 
ca un mecanism de recompensă care generează emo-
ții pozitive și stimulează repetarea comportamentului 
centrat pe fumat, favorizând dependența. În plus, con-
sumul cronic de nicotină în adolescență induce modi-
fi cări epigenetice care sensibilizează creierul la consu-
mul de alte substanțe ilicite [5]. 

1.2. Lipsa activității fi zice ‒ sedentarismul
Activitatea fi zică insufi cientă are un impact 

major asupra sănătății, la nivel mondial. S-a dovedit 
faptul că eliminarea acestui defi cit ar suprima între 6 
și 10 % din cele mai importante boli netransmisibile 
legate de stilul de viață (cardiopatia ischemică, dia-
bet zaharat tip II, neoplasmul de sân și de colon) și ar 
crește speranța de viață [6]. Există o relație dinamică 
complexă între nivelul de activitate fi zică efectuată 
sau al sedentarismului și indicele de masă corporală, 
toate acestea infl uențând apariția bolilor netransmisi-
bile legate de stilul de viață. 

Activitatea fi zică din copilărie are efect bene-
fi c direct și indirect asupra sănătății ca adult. Efec-
tele benefi ce ale activității fi zice în rândul copiilor și 
adolescenților sunt cunoscute: îmbunătățește compo-
ziția corporală, funcționalitatea sistemului cardio-res-
pirator, forța musculară și fl exibilitatea; menține o 
greutate optimă; favorizează obținerea masei osoase 
maximale; infl uențează benefi c cogniția, sănătatea 
mintală, somnul, rezultatele școlare și comportamen-
tul social. Pentru adolescenți se recomandă efectuarea 
unei activități fi zice zilnice de intensitate moderată 
spre viguroasă, cu durată de 60 de minute pe zi și re-
ducerea la minim a sedentarismului cu promovarea 
odihnei active. Activitatea fi zică regulată în copilărie 
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infl uențează fi ziologia cardiovasculară, inclusiv ten-
siunea arterială, profi lul lipidic, sensibilitatea la insu-
lină și funcția endotelială, fi ind invers proporțională 
cu mortalitatea de orice cauză [7]. Îngrijorător este 
faptul că se remarcă un declin cu 7% pe an al nivelului 
de activitate fi zică, pe toată perioada de adolescență 
activitatea fi zică scăzând cu 60-70%, cu mici variații 
în funcție de sex și vârstă [8]. 

Datele din literatură sunt alarmante, iar o in-
tervenție profi lactică și terapeutică este necesară în 
acest sens, ținând cont de faptul că lipsa fumatului și 
activitatea fi zică reduc semnifi cativ morbiditatea și 
mortalitatea bolilor netransmisibile legate de stilul de 
viață (NCD). 

1.3. Alimentația nesănătoasă
Obiceiurile alimentare sănătoase și o dietă 

variată și echilibrată asigură dezvoltarea fi zică și in-
telectuală, reducând riscul de îmbolnăvire și moarte 
prematură secundară bolilor netransmisibile legate de 
stilul de viață (NCD). Dieta neechilibrată, cu mân-
care cu valoare energetică mare și valoare nutritivă 
scăzută, este un factor important în epidemia actuală 
de obezitate și boli netransmisibile legate de stilul de 
viață (NCD). Se recomandă consumul a mai multe 
fi bre alimentare, fructe și legume (> 400 g/zi) și re-
ducerea consumului de alimente hipercalorice, bogate 
în grăsimi, glucide simple și sare. Adolescenților li 
se recomandă a consuma micul dejun pentru a reduce 
numărul de gustări hipercalorice și a crește aportul de 
micronutrienți (fi er, calciu, vitamina C și D) și fi bre. 
Băuturile îndulcite reprezintă cel mai mare aport de 
glucide simple din dieta adolescenților, dar ar trebui 
să fi e consumate ocazional, fi ind asociate cu riscul de 
obezitate și boli cronice, precum sindromul metabolic 
și diabetul zaharat de tip 2 [9]. 

Studiul HELENA (Healthy Lifestyle in Europe 
by Nutrition in Adolescence) a demonstrat că 51% 
dintre băieți și 45% dintre fete iau micul dejun, adoles-
cenții consumă doar jumătate din cantitatea de fructe 
și legume recomandată și mai puțin de două treimi din 
cantitatea de lactate recomandată, dar mănâncă mult 
mai multe produse de carne, grăsimi și dulciuri decât 
este recomandat. Dintre lichidele consumate, apa este 
pe primul plan, apoi băuturile cu conținut ridicat de 
zahăr, sucul de fructe și laptele îndulcit, cele din urmă 
aducând cel mai mare aport de energie. Consumul de 
lactate s-a dovedit a fi  invers asociat cu riscul cardio-
vascular la fetele adolescente. Aportul de acizi grași 

saturați și sare este crescut, iar cel de acizi grași poli-
nesaturați este scăzut. Referitor la micronutrienți, s-a 
constatat un defi cit de vitamina D (15%), folat (15%), 
beta-caroten (25%), vitamina E (5%) [10].

1.4. Consumul de alcool
Creierul uman trece prin modifi cări structurale 

și funcționale pe parcursul creșterii, adolescența fi ind 
perioada în care se dezvoltă în particular regiunea 
frontală a creierului, implicată în capacitățile cogni-
tive de ordin superior. Consumul crescut de alcool în 
această perioadă determină modifi cări în structura ma-
teriei albe și cenușii și în activitatea cerebrală. Astfel, 
se vor reduce performanțele neurocognitive în ceea 
ce privește atenția, memoria, învățarea, procesarea vi-
zuo-spațială [11]. Creierul imatur al adolescenților are 
un răspuns unic comparativ cu adulții, fi ind mai puțin 
sensibil la tulburările de coordonare motorie și efectul 
sedativ-hipnotic induse de alcool. Această sensibili-
tate fi zică scăzută, împreună cu nevoia de senzații tari 
specifi că adolescenței și factorii sociali, favorizează 
consumul excesiv de alcool într-un timp foarte scurt 
(binge drinking), dar expune la risc de accidente și 
episoade de pierdere a stării de conștiență, iar pe ter-
men lung la dependență de alcool, violență legată de 
alcool și patologii pshihiatrice (depresie) [12]. Un 
studiu european derulat în școlile din țara noastră a 
demonstrat că 51% din elevii români au început con-
sumul de alcool înainte de 13 ani, 78% au consumat 
alcool cel puțin o dată în viață, 47% cel puțin o dată 
în ultimele 30 de zile, iar intoxicația a fost experimen-
tată de 16% dintre băieți și de 7% dintre fete. În Ro-
mânia se consumă o medie de 28 ml de etanol, berea 
fi ind băutura alcoolică preferată de 52% dintre elevii 
români, 60% dintre aceștia considerând că băuturile 
alcoolice se pot procura ușor [13].

2. Factori de risc metabolici
2.1. Supraponderea și obezitatea

Obezitatea și supraponderea la copil repre-
zintă o altă problemă de sănătate publică la nivel 
mondial, fi ind defi nite general ca un exces de țesut 
adipos. Supraponderea afectează 18%, iar obezita-
tea 7% din dintre copiii și adolescenții cu vârsta în-
tre 5 și 19 ani [14]. La nivel european, supraponde-
rea este defi nită ca un indice de masă corporală peste 
percentila 85%, iar obezitatea peste percentila 95%. 
Pe lângă măsurarea indicelui de masă corporală, cir-
cumferința abdominală și pliul cutanat pot fi  instru-
mente utile în evaluarea procentului de grăsime din 



18

Revista de medicină școlară și universitară

corp. Densitometria, analiza impedanței bioelectrice 
și imagistica prin rezonanță magnetică sunt metode 
mai exacte de măsurare a adipozității, dar greu de im-
plementat în screening [15]. 

Obezitatea presupune un dezechilibru între 
aportul și consumul de energie, balanța energetică po-
zitivă fi ind infl uențată de factori genetici, de mediu 
și comportamentali. Ereditatea estimată a indicelui 
de masă corporală variază între 30 și 70%, studiul în-
tregului genom evidențiind noi gene ce stau la baza 
patogeniei obezității copiilor [16]. Statusul socio-eco-
nomic scăzut al familiei poate predispune la obezitate 
prin favorizarea consumului de alimente ieftine, bo-
gate în calorii, dar cu valoare nutritivă scăzută [17]. 
Factorii familiali protectivi împotriva excesului calo-
ric sunt reprezentați de obiceiurile alimentare sănă-
toase ale familiei (masă în familie, mâncare proaspăt 
gătită), accesul facil la activități fi zice, controlul pa-
rental al timpului petrecut în fața ecranului, exemplul 
de comportament dat de părinți în ceea ce privește 
alimentația și activitatea fi zică [18]. Copiii cu acces 
restricționat la mâncare de tip fast-food vor avea ten-
dința să mănânce nesănătos, în porții mari, ca un act 
de independență în adolescență. Consumul excesiv 
de junk-food este asociat și cu privitul la televizor, 
aspect corelat cu creșterea prevalenței obezității (cu 
2% la fi ecare oră petrecută în fața televizorului). În 
mass-media se formează și o idee greșită despre mân-
care, văzută ca recompensă sau ca modalitate de so-
cializare, dar și un tipar de imagine corporală cu care 
adolescenții se compară. Ajung astfel să sufere de de-
presie, anxietate și stimă de sine scăzută, factori ce 
pot fi  secundari și/sau cauzali ai obezității [19]. 

Consecințele obezității la adolescent sunt pu-
bertatea precoce, creșterea incidenței sindromului 
metabolic (defi nit ca prezența a cel puțin 3 din ur-
mătoarele 5 criterii: hipertensiune arterială, obezitate 
centrală, hipertrigliceridemie, HDL scăzut și hipergli-
cemie), scăderea nivelului vitaminei D, obezitate ca 
adult, apnea în somn [20], dar și încărcarea grasă a 
fi catului, patologie subdiagnosticată.

În următorii 10 ani, proporțional cu creșterea 
obezității, boala fi catului gras non-alcoolic (Non-Al-
coholic Fatty Liver Disease) se estimează că va fi  cea 
mai frecventă cauză de patologie hepatică și prima 
indicație de transplant în rândul copiilor și adolescen-
ților occidentali. Aproximativ 10-20% din populația 
pediatrică este afectată de încărcarea grasă a fi catului. 
Aceasta presupune o acumulare excesivă de grăsimi 

la nivelul fi catului (steatoză), cu posibilă progresie 
spre infl amație (steato-hepatită) și ulterior fi broză și 
ciroză hepatică. Diagnosticul se pune în general la 
vârsta de 11-13 ani incidental, la examenul obiectiv 
(50% cu hepatomegalie) sau examinările paraclinice 
de rutină (7-11% cu probe hepatice modifi cate). Cei 
diagnosticați sunt majoritatea supraponderali și obezi 
(50%–80%), puțini fi ind cu greutate normală (2-7%) 
[21]. Screeningul ar trebui efectuat între 9 și 11 ani 
la toți copiii obezi și la cei supraponderali cu factori 
de risc adiționali (adipozitate centrală, insulino-re-
zistență, diabet zaharat, dislipidemie, apnee în somn 
sau istoric familial pozitiv) prin verifi carea nivelului 
transaminazelor serice (ALT). Persistența peste 3 luni 
a unei valori mai mari decât dublul limitei superioare 
a ALT impune evaluarea imagistică (ecografi a are 
sensibilitate și specialitate scăzute, imagistica prin 
rezonanță magnetică și computer tomografi a fi ind 
superioare). Diagnosticul este unul de excludere, în 
contextul prezenței steatozei și lipsei unei alte cauze. 
Biopsia hepatică se ia în considerare la copiii cu risc 
crescut de steato-hepatită și/sau fi broză (ALT>80 
U/l, AST/ALT>1, splenomegalie și factori de risc, ca 
panhipopituitarism, diabet zaharat tip 2). Tratamentul 
presupune măsuri generale de modifi care a stilului de 
viață: creșterea activității fi zice și corectarea greșe-
lilor dietetice. În urmărirea pe termen lung, se reco-
mandă și monitorizarea tensiunii arteriale, efectuarea 
profi lului lipidic, glicemiei sau a nivelului hemoglo-
binei glicozilate pentru a evalua riscul cardio-vascular 
și posibila asociere cu diabetul zaharat [22]. 

2.2. Hipertensiunea arterială
Prevalența hipertensiunii arteriale pediatrice 

este între 3 și 14% pentru copiii normoponderali și 11 
până la 30% pentru copiii cu obezitate. Obezitatea și 
supraponderea sunt factori de risc modifi cabili ai hi-
pertensiunii arteriale alături de: nivelul scăzut de acti-
vitate fi zică, alimentația nesănătoasă, excesul de sare, 
somnul scurt sau neodihnitor, fumatul pasiv, apneea 
de somn, bronho-dilatatoare, decongestionante, anti-
depresive, contraceptive orale. Printre factorii nemo-
difi cabili se numără istoricul familial de hipertensiune 
arterială sau boli cardiovasculare, greutatea mică la 
naștere, sexul, rasa, statusul socio-economic, nașterea 
prematură, cateterul arterial ombilical. În cazul pre-
zenței factorilor de risc, 71% dintre pediatrii măsoară 
tensiunea arterială și doar 25% monitorizează de ru-
tină tensiunea arterială la pacienții pediatrici. Mai mult 
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de 3 măsurători sunt necesare pentru a crește șansa 
unui diagnostic corect, doar 13 până la 26% dintre co-
pii fi ind diagnosticați corect. Pentru a încadra nivelul 
tensiunii arteriale, se măsoară inițial înălțimea copi-
lului, apoi percentila înălțimii se corelează cu valoa-
rea tensiunii arteriale (măsurată de medic) pe tabelul 
standardizat de tensiune arterială pentru copii (care ia 
în considerare sexul, vârsta și percentila de înălțime) 
și se obține o percentilă de tensiune arterială. Dacă 
aceasta depășește percentila 90, sau este sub percen-
tila 95, dar depășește valoarea de 120/80 mmHg este 
considerată pre-hipertensiune. Hipertensiunea arteri-
ală este tensiunea arterială persistentă care depășește 
percentila 95. Prevalența hipertensiunii în rândul 
adolescenților este subestimată, screeningul anual și 
diagnosticul corect fi ind necesare a fi  implementate 
pentru o conduită terapeutică corespunzătoare [23]. 

2.3. Hipercolesterolemia
Procesul de ateroscleroză începe în copilărie, 

prezența depozitelor lipidice fi ind demonstrată înce-
pând de la 10 ani la nivel aortic și la 20 de ani la nivel 
coronarian. Factorii care favorizează apariția plăcilor 
de aterom la tineri sunt creșterea colesterolului seric 
total, LDL colesterolului, indicelui de masă corporală 
și a tensiunii arteriale sistolice și diastolice. Grosimea 
intimă-medie la nivel carotidian, măsurată ecografi c, 
s-a dovedit a fi  un factor predictiv pentru patologia 
coronariană și accidentele vasculare cerebrale în rân-
dul adolescenților, fi ind un parametru puternic aso-
ciat cu riscul cardiovascular [24]. Medicina bazată 
pe dovezi recomandă ca screeningul universal pentru 
profi lul lipidic să fi e făcut între 9 și 11 ani deoarece 
după debutul pubertății nivelul colesterolului total și 
al LDL colesterolului scade cu 10 până la 20%. Este 
indicat a se determina colesterolul non-HDL, parame-
tru predictiv semnifi cativ al prezenței dislipidemiei 
persistente și aterosclerozei, considerat superior nive-
lurilor izolate de colesterol total, LDL sau HDL co-
lesterol. Între 2 și 9 ani, respectiv 12 și 17 ani, profi lul 
lipidic se va efectua în cazul în care există istoric fa-
milial de hipercolesterolemie sau boli cardiovasculare 
(infarct miocardic, accident vascular cerebral, boală 
arterială periferică) sau istoric personal de alt factor 
de risc cardiovascular (hipertensiune arterială, diabet 
zaharat, fumat, suprapondere sau obezitate) [25].

2.4. Hiperglicemia
Prevalența diabetului zaharat de tip 2 crește în 

rândul copiilor și adolescenților de toate naționalitățile 

(2,5:100.000 în Europa, 12:100.000 SUA). Diagnosti-
cul se stabilește după vârsta de 10 ani, paraclinic, prin 
decelarea hiperglicemiei și glicozuriei, copiii caucazi-
eni fi ind asimptomatici în 50% din cazuri. Screeningul 
ar trebui efectuat în cazul adolescenților cu obezitate, 
sau cu suprapondere și antecedente familiale de dia-
bet zaharat de tip 2 sau manifestări clinice de insuli-
no-rezistență (hipertensiune, dislipidemie, sindromul 
ovarelor polichistice, acanthosis nigricans). 

Se impune diagnosticul diferențial cu diabe-
tul zaharat de tip 1, diabet zaharat cu debut juvenil și 
transmitere autozomal-dominantă (MODY) și diabe-
tul zaharat insulino-dependent latent la tineri (LADY, 
latent autoimmune diabetes mellitus in youth). Cel 
din urmă a fost descris în urma observării prezenței 
autoanticorpilor anti-celule beta pancreatice la 30% 
din copiii și adolescenții europeni interpretați inițial 
ca diabet zaharat de tip 2, dar care au fost non-insu-
lino-necesitanți pentru mai mult de un an de la dia-
gnostic, distrucția celulelor beta pancreatice fi ind în-
cet progresivă și nu rapidă ca în diabetul zaharat de 
tip 1 [26, 27]. 

Copiii și adolescenții cu diabet zaharat de tip 2 
au un risc crescut de complicații comparativ cu adul-
ții, vârsta tânără la diagnostic asociindu-se, pe termen 
lung, cu un risc cardiovascular mai mare. 

Complicațiile cronice ale diabetului zaharat 
sunt macrovasculare (arterioscleroza, factor de risc 
pentru boli cardiovasculare) și microvasculare (reti-
nopatie cu pierderea acuității vizuale, nefropatie cu 
boală cronică renală și neuropatie). Managementul 
inițial presupune modifi carea stilului de viață (contro-
lul caloric al dietei, scăderea consumului de grăsimi, 
reducerea la minim a sedentarismului, controlul greu-
tății) și ulterior intervenție farmacologică [27]. 

În concluzie, vârsta adolescenței este asociată 
cu un stil de viață nesănătos (lipsa activității fi zice, 
alimentație nesănătoasă) și diferite comportamente de 
risc (fumat, consum de alcool), care predispun la boli 
cronice în perioada de adult. 

Diagnosticul precoce al supraponderii, obe-
zității, hipertensiunii arteriale, hipercolesterolemiei 
și hiperglicemiei este necesar pentru o intervenție 
promptă. Urmărirea continuă pe perioada adolescen-
ței este posibilă prin colaborarea efi cientă dintre pă-
rinți, medic de famile, medic pediatru și medic școlar 
pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și o perioadă 
de adult cu cât mai puține asocieri morbide.
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