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INTRODUCERE
Studiile epidemiologice realizate în ultimele decenii, au aråtat cå existå o varietate de factori care sunt asocia¡i

cu obezitatea. Siedel, în 1995, sistematiza ace¿ti factori în patru categorii: demografici, socio-culturali, biologici,
comportamentali.

S-a constatat cå, în categoria factorilor demografici, etnia ocupå un loc bine definit ¿i recunoscut. Dacå luåm
în considerare faptul cå particularitå¡ile unei etnii se referå la factori socio-culturali, biologici (genetici),
comportamentali, constatåm cå avem o popula¡ie expuså la mai mul¡i factori de risc de dezvoltare a obezitå¡ii.

SCOPUL STUDIULUI

Dupå analiza epidemiologicå asupra
obezitå¡ii în jude¡ul Ia¿i (459
cazuri), am focalizat studiul obezi-
tå¡ii abdominale asupra unei
popula¡ii din jude¡, cu particula-

ritå¡i etnice ¿i cu mare prevalen¡å a sindromului
metabolic (99 cazuri). Este vorba despre popu-
la¡ia de rromi a comunei Grajduri. Ace¿tia recu-
nosc în ultimele decenii modificåri radicale în
stilul de via¡å: tendin¡a la sedentarism ¿i mod de
alimenta¡ie apropiat popula¡iei din zonå, dar
foarte abundent.

Analiza frecven¡ei obezitå¡ii ¿i a complica¡iilor
metabolice, cu bcv, la popula¡ia de etnie
rromå din Grajduri – Ia¿i.

Material ¿i metodå
Studiu cross - sec¡ional pe douå loturi:

lot I martor – 100 subiec¡i români, de am-
bele sexe;
lot II de studiu – 60 subiec¡i de etnie rromå;

S-au consemnat date antropometrice (g, t,
imc, pa), examen clinic ¿i paraclinic cardio-
vascular (TA, EKG), glicemie ¿i lipidogramå.

Rezultate ¿i discu¡ii
Ponderea asocierii elementelor sindromului

metabolic – fenomenul de „clustering” – este

semnificativ mai importantå la popula¡ia de etnie
rromå. Alimenta¡ia a fost investigatå tot cu aju-
torul unui chestionar, în care s-a urmårit frecven¡a
consumului såptåmânal de derivate de cereale,
produse lactate, legume, fructe, carne. Variantele
de råspuns au fost <2 ori, 2-3 ori, 4-6 ori ¿i zilnic.

Pentru a li se recunoa¿te un statut social, înce-
pând cu anii ‘60, o parte din popula¡ia de rromi
s-a stabilit în comuna Grajduri ¿i ¿i-au creat medii
de via¡å asemånåtoare localnicilor. De¿i crearea
unui habitat corespunzåtor gospodåriilor din
zonå a constituit o prioritate pentru ace¿tia,
modul de via¡å a fost preluat incomplet: aportul
caloric excesiv, regimul de muncå redus, cu lipsa
activitå¡ilor fizice sus¡inute.

Concluzii
Din påcate, existå unele obiceiuri alimentare

adânc înrådåcinate care dispar greu, precum ¿i
factorul economic care orienteazå alimenta¡ia.
Ca o caracterizare globalå a e¿antionului de
popula¡ie studiat, remarcåm lipsa de informare
¿i adeziune a pacien¡ilor obezi la dietå. Pre-
dominå consumul de paste fåinoase-orez, cartofi
¿i carne de porc/vitå, chiar la grupele de vârstå
cu risc cardio-vascular (59,9%, pentru paste
fåinoase, 50-59 ani).
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