
65PRACTICA MEDICALÅ – VOL. V, NR. 2(18), AN 2010

EDITORIAL

Prof. As. Dr. Adrian Res  an

Stilul de viaţă ca factor 
patogen

Lifestyle as pathogen factor

Adresă de corespondenţă: 

Prof. As. Dr. Resti an Adrian, Catedra de MF, Policlinica Titan, Et. 6, B-dul Nicolae Grigorescu Nr. 41, Sector 3, București 
email: resti an2003@yahoo.com

Deşi durata de viaţă a omului a 
crescut foarte mult în ulti mul 
secol, deşi unele boli, aşa cum ar 
fi  bolile infecţioase, au scăzut 
foarte mult, deşi medicina mo-

dernă a făcut progrese extra ordi nare, totuşi 
omul contemporan este confrun tat cu foarte 
multe boli, deoarece fi ecare epocă istorică îşi 
are patologia ei. Dacă acum 100 de ani majo-
ritatea oamenlori mureau de tuber culoză, astăzi 
ei mor de boli cardiovasculare, de boli metabolice 
şi de cancer. În felul acesta s-a trecut de la nişte 
boli cu o cauzalitate bine cunoscută, aşa cum sunt 
factorii microbieni, la nişte boli cu o ca uzalitate 
mai puţin cunoscută, aşa cum sunt bolile psihice, 
bolile metabolice, cancerul şi bolile cardiovas-
culare. În aceste boli se vorbeşte de nişte factori 
de risc, care sunt foarte răspân diţi, aşa cum ar fi  
sedentarismul, alimentaţia necorespunzătoare, 
fumatul, consu mul excesiv de alcool şi stresul 
psihosocial, factori care ar putea evitaţi, dar care 
de obicei sunt promovaţi prin ceea ce numim 
astăzi sti lul de viaţă al fi ecărui individ.

Noţiunea de sti l de viaţă a fost introdusă de 
psihanalistul austriac Alfred Adler, în 1928. Apoi 
a fost preluată de psihologi, sociologi şi de 
economişti , iar astăzi ea este foarte des folosită 
de foarte mulţi medici, psihiatri, cardiologi, ne-
urologi şi chiar oncologi şi are o importanţă 
deosebită nu numai în viaţa socială, ci şi în 

patologia umană, deoarece sti lul de viaţă poate 
duce la apariţia multora dintre bolile cu care 
suntem confruntaţi.

Importanţa factorilor de risc

Deşi nu cu noaştem exact cauzalitatea bolilor 
cronice cu care suntem confruntaţi, în eti ologia 
lor sunt incriminaţi o serie de factori de risc, aşa 
cum ar fi  vârsta, sexul, alimentaţia necorespun-
zătoare, fumatul, consumul excesiv de alcool, 
consumul excesiv de sare, sedentarismul şi 
stresul psiho social. 

S-a constatat că după vârsta de 50 de ani 
tensiunea arterială creşte datorită evoluţiei pro-
cesului de ateroscleroză, care reduce elasti citatea 
arterelor şi datorită scăderii sensibilităţii baro-
receptorilor care intervin în reglarea tensiunii 
arteriale. De aceea vârsta este considerată ca un 
factor de risc în apariţia hipertensiunii arteriale, 
a cardiopati ei ischemice, dar şi a cancerului.

S-a constatat că până la 50-55 de ani car-
diopati a ischemică este prezentă mai ales la 
bărbaţi, deoarece hormonii estrogeni conferă o 
prevenţie cardiovasculară la femei. De aceea 
sexul este considerat ca un factor de risc în apa-
riţia cardiopati ei ischemice. Dar el poat e 
reprezenta un factor de risc şi în apariţia osteo-
porozei şi a unor forme de cancer.

Se constatat că o alimentaţie hipercalorică 
poate duce la apariţia obezităţii, a diabetului 
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zaharat şi a hipertensiunii arteriale. Iar obezitatea 
reprezintă piatra de hotar în apariţia multor boli, 
aşa cum ar fi  bolile cardiovasculare şi cancerul. 

S-a constatat că exesul de sare poate duce la 
creşterea volemiei şi la creşterea sensibilităţii 
receptorilor celulari la acţiunea subsanţelor 
vasoconstrictoare, aşa cum ar fi  angiotensina şi 
catecolaminele. 

S-a constatat că fumatul poate duce la creş-
terea catecolaminelor, a lipidelor plasmati ce şi 
la constricţia vasculară, dar şi apariţia cancerului, 
deoarece fumul de ţigară conţine o serie de 
substanţe cancerigene. De aceea fumatul este 
considerat un factor de risc foarte important în 
apariţia cardiopati ei ischemice, a aterosclerozei 
obliterante, a cancerului pulmonar, dar şi a can-
cerului esofaian şi a cancerului gastric. 

S-a constatat că consumul excesiv de alcool 
poate duce la creşterea catecolaminelor, a debi-
tului, la tulburarea ritmului cardiac şi la tulburări 
hepati ce. De aceea cu toate efectele favorabile 
pe care consumul moderat de alcool în poate 
avea prin polifenolii cu caracter anti oxidant pe 
care îi aduce, consumul excesiv de alcool poate 
contribui la apariţia multor boli psihice, ner-
voase, cardiovasculare, digesti ve şi altele

S-a constatat că sedentarismul poate duce la 
apariţia obezităţii, care poate reprezenta un 
factor de risc pentru alte multe boli, deoarece 
ţesutul adipos reprezintă cea mai mare glandă 
endocrină a organsimului uman, care secretă o 
serie de substanţe, aşa cum ar fi  angiotensina, 
proteina C reacti vă, inhibitorul acti vatorului de 
plasminogen, lepti na, adiponecti na, rezisti na şi 
altele. Unele din aceste substanţe, aşa cum ar fi  
angiotensina pot interveni în apariţia hiperten-
siunii arteriale, altele aşa cum ar fi  rezisti na care 
creşte rezistenţa receptorilor celulari pentru 
insulină, pot interveni în apariţia diabetului 
zaharat şi aşa mai departe. De aceea sedentarisul 
este considerat unul dintre factorii de risc cei 
mai importanţi ai omului contemporan.

Se şti e că stresul psihosocial creşte secreţia 
de hormoni catabolici, aşa cum ar fi  catecola-
minele, care pot creşte frecvenţa cardiacă, ten-
siunea arterială şi LDL-colesterolul şi poate 
interveni astf el în apariţia multor boli psihice, 
cardiace şi digesti ve.

De aceea factorii de risc sunt consideraţi pe 
bună dreptate ca un fel de cauze care intervin în 
apariţia majorităţii bolilor cronice cu care sun-
tem confruntaţi, iar atunci când ei se cumulează 
efectul lor este şi mai important. Aşa spre exem-
plu, asocierea fumatului cu sedentarismul, cu 
consumul excesiv de alcool şi cu un consum mai 
scăzut de fructe şi de legume, contribuie la 

îmbătrânirea individului cu 12 ani şi la dublarea 
riscului de accidente vasculare nervoase. 

Factorii de risc prin absenţă

Dar pe lângă factorii de risc care acţionează 
prin prezenşa lor, aşa cum este cazul unei ali-
mentaţii hipercalorice, al fumatului, sau al exce-
sului de alcool, unii factori de risc pot acţiona 
prin absenţă. Aşa spre exemplu, absenţa de 
fi bre alimentare poate reprezenta un factor de 
risc pentru apariţia cancerului de colon. Absenţa 
unor anti oxidanţi, prezenţi în fructe şi legume, 
poate duce la accentuarea stresului oxidati v, 
incriminat în apariţia foarte multor boli, aşa 
cum ar fi  ateroscleroza şi cancerul. Absenţa unei 
aferentaţii afecti ve la copil poate duce la apariţia 
unor boli psihice şi psihosomati ce. Iar viaţa 
spirituală este atât de importantă, încât absenţa 
ei poate, duce după cum arată W. L. Larimore 
(2001), la apariţia unor boli.

De aceea atunci când analizăm sti lul de viaţă 
al unui individ va trebui să stabilim nu numai 
ceea ce face, ci şi ceea ce nu face el şi ar  rebui 
să facă pentru a avea un sti l de viaţă sano-
geneti c.

Depistarea şi combaterea factorilor de risc

Dacă factorii de risc joacă un rol foarte impor-
tant în apariţia bolilor care domină societatea 
con temporană, este necesară depistarea şi com-
ba terea lor, dar mai stabilirea sti lului de viaţă 
care duce la promovarea chiar şi a factorilor de 
risc care ar putea fi  evitaţi.

Dar dacă depistarea factorilor de risc nu 
reprezintă o difi cultate deosebită, combaterea 
lor este extrem de difi cilă, deoarece unii dintre 
ei, aşa cum ar fi  vârsta şi sexul nu pot fi  combătuţi, 
iar alţii sunt foarte răspândiţi în rândul populaţiei 
genearale şi indivizii opun o rezitenţă deosebită 
la evitarea lor. 

Viaţa omului contemporan este plină de 
factori de risc. Aşa spre exemplu, alimentaţia 
omului contemporan este foarte departe de 
ceea ce ar trebui să fi e şi de alimentaţia cu care 
era obişnuit omul preistoric şi care i-ar fi  de fapt 
necesară şi omului contemporan care nu s-a 
modifi cat prea mult din punct de vedere biologic 
în ulti mii 10 000 de ani. Nu numai acum 10 000 
de ani, ci chiar şi acum câteva 100 de ani, omul 
mânca aproximati v 65% cereale, fructe, legume 
şi zarzavaturi şi 35% produse animale, vânat 
uşor, peşte, ouă şi păsări. Iar omul contemporan 
mănâncă 46% glucide, 43% lipide şi 11% pro-
teine. Omul contemporan mănâncă prea multe 
glucide rapide. Aşa cum ar fi  zahărul şi pâinea 
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albă, foarte multe lipide saturate de origine 
animală, foarte multe lipide trans, aşa cum sunt 
margarinele şi foarte puţine fructe, legume, 
zarzavaturi şi grăsimi mononesaturate, aşa cum 
ar fi  uleiul de măsline. 

Pe de altă parte datorită procesului de tehni-
cizare şi de automati zare, omul contemporan 
depune azi un exerciţiu fi zic de 100 de ori mai 
mic decât depuneau bunicii lui acum 100 de ani. 
Şi probabil că modifi carea patologiei umane se 
datoreşte tocmai acestor modifi cări care au 
intervenit în modul de viaţă al omului contem-
poran.

Iar modul de a trăi al omului, modul de a se 
alimenta, de a muncii, de a se odihni, de a se 
distra, de a percepe viaţa, reprezintă sti lul de 
viaţă al fi ecărui om, de care depinde în mare 
măsură starea lui de sănătate. 

Ce este stilul de viaţă

După cum arată R. Strebbins, sti lul de viaţă 
reprezintă un set de paternuri de comportament 
organizate în jurul unui set de interese şi de 
condiţii sociale, justi  fi cate de nişte seturi de 
valori, ati tudini şi ori entări care au de multe ori 
o origine socială comună. Mai simplu, sti lul de 
viaţă ar fi  după cum arată D. Chaney, modul de 
folosire a ti m pului şi a resurselor în cadrul unei 
comunităţi. Sti lul de viaţă ar fi  un set de practi ci, 
de ati tudini şi de valori. 

De aceea, factorii de risc nu acţionează de 
obicei în mod pasiv asupra organsimului, ci prin 
intermediul sti lului de viaţă care nu numai că nu 
îi evită, dar de cele mai multe ori îi promo vează.

De cine depinde stilul de viaţă

Sti lul de viaţă al fi ecărui individ depinde de 
foarte mulţi factori geneti ci, de ti pul de perso-
nalitate al individului respecti v, de cultura indi-
vidului şi a societăţii în care trăieşte, de tradiţiile 
societăţii respecti ve, de normele socităţii res-
pecti ve, de gradul de educaţie al individului, de 
religia, de condiţiile socio-economice de care 
dispune şi de religia individului respecti v. Sti lul 
de viaţă depinde de resursele, de locuinţa, de de 
profesia, de poziţia socială, de condiţiile de 
transport, de condiţiile de igienă din colecti vi-
tatea respecti vă. 

O mare parte din comportamentul nostru 
depinde de insti nctele moştenite geneti c şi mai 
ales de modalităţile de sati sfacere a cestor in-
sti ncte şi nevoi. Pentru a putea exista un om are 
nevoie de un anumit mediu de viaţă, de un 
anumit microclimat, de anumite alimente, de o 
anumită îmbrăcăminte, dar şi de anumite nevoi 
spirituale. 

Pe de altă parte sti lul de viaţă depinde de per-
sonalitatea individului. Aşa spre exemplu, este 
posibil ca un individ introverti t să fi e mai seden-
tar decât un individ extroverti t. S-au descris 
chiar anumite ti puri de personalitate care au o 
predispoziţie spre anumite boli. Aşa spre exem-
plu, R. H. Rosenman (1980) a descris ti pul A de 
personalitate, care este un individ acti v, ambi-
ţios, competi ti v, criti c, implicat în multe acti vităţi, 
osti l, agresiv, autoritar, iritabil, impulsiv, cu o 
capacitate de relaxare redusă, care este mai 
expus la bolile coronariene. Predominenţa siste-
mului adrenergic la ti pul A de personalitate 
determină o serie întreagă de reacţii fi ziologice 
exagerate, aşa cum ar fi  tahicardia, creşterea 
tensiunii arteriale, a coagulabilităţii sângelui şi a 
lipemiei, care pot duce cu ti mpul la apariţia bolii 
coronariene. 

Sti lul de viaţă al omului mai depinde de 
tradiţiile şi de cultura individului şi a colecti vităţii 
în care trăieşte. De aceea alimentaţia, modul de 
petrcere a ti mpului liber, de a practi ca anumite 
sporturi, de a consuma alcool şi aşa mai departe, 
depinde şi de cultura şi tradiţia colecti vităţii 
respecti ve.

Sti lul de viaţă mai depinde de clima în care 
trăieşte colecti vitatea respecti vă. Aşa spre exem-
plu, în zona mediterană se consumă mai multe 
legume, mai multe fructe, mai mult peşte şi mai 
mult ulei de măsline, ceea ce are o infl uenţă 
favorabilă asupra stării de sănătate a populaţiei 
din zonele respecti ve. 

Desigur că sti lul de viaţă al unui individ de-
pinde şi de condiţiile socio-economice de care 
dispune. Altf el va trăi un individ bogat şi altf el va 
trăi un individ sărac. De aceea individul bogat va 
fi  predispus la boli de supraconsum, la boli meta-
bolice şi cardiovasculare, în ti mp ce individul 
mai sărac va fi  predisous la boli carenţiale, la 
boli infecţioase şi aşa mai departe. 

Satisfacerea nevoile organismului

În calitatea lui de sistem dinamic deschis, or-
ganismul uman are anumite nevoi. Iar cea mai 
mare parte a comportamentului uman este în-
drep tată spre sati sfacerea nevoilor organismului. 
După cum a arătat A. Maslow, organismul uman 
are o serie de nevoi fundamentale, aşa cum ar fi  
nevoia de aer, de apă, de hrană, de haine, de 
locuinţă, dar şi o serie de nevoi derivate, aşa 
cum ar fi  nevoia de securitate, de sti mă, de res-
pect, de creati vitate, de iubire, de a iubi şi de a 
si iubit, precum şi anumite nevoi spirituale. 

Dar sati sfacerea acestor nevoi este o pro-
blemă destul de complicată deoarece nevoile 
nu se pot sati sface automat. Alimentele, hainele, 
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locuinţa nu se pot sati sface chiar atât de uşor. 
De aceea fi ecare individ adoptă un anumit sti l, o 
anumită strategie prin intermediul căreia să-şi 
sati sfacă nevoile sale. Această strategie va 
reprezenta sti lul lui de viaţă, sti lul lui de a-şi face 
rost de hrană, sti lului lui de a o prepara, sti lul lui 
de a mânca, sti lul lui de a munci, de a se îmbrăca, 
de a se odihni, de a se distra, de a comunica şi a 
aşa mai departe. Iar acest sti l va acţiona asupra 
mecanismelor de reglare a comportamentului, 
dând naştere la o mulţime de moduri de a trăi 
pe care le vedem la cei din jurul nostru. Dar da-
torită complexităţii şi variabilităţii problemelor, 
sti lul nostru de viaţă nu mumai că nu reuşeşte să 
sati sfacă în mod opti mal nevoile organismului, 
ci dimpotrivă contribuie de multe ori la 
îmbolnăvirea noastră. 

Importanţa stilului de viaţă în patologia umană
După cum arată epidemilogii americani, apro-

ximati v 30% din patologia umană este deter-
minată de factorii geneti ci, 30% de factorii de 
mediu şi 40% de sti lul de viaţă. Pentru că de-
geaba se naşte un om sănătos şi trăieşte într-um 
mediu favorabil, dacă are un sti l de viaţă 
necorespunzător. 

Alţi cerectători arată că patologia umană 
depinde în proporţie de 20% de factorii biologici, 
de 19% de factorii de mediu, de 10% de sistemele 
de sănătate şi în proporţie de 51% de sti lul de 
viaţă. 

Aceasta înseamnă că sănătatea omului 
depinde mai mult de sti lul lui de viaţă decât de 
factorii biologici şi de acti vitatea sistemelor de 
sănătate, chiar şi în condiţiile în care medicina a 
făcut progrese incontestabile. 

Deşi fenomenele patologice nu pot fi  deli-
mitate chair atât de tranşant, deoarece factorii 
geneti ci se întrpătrund de multe ori cu factorii 
de mediu, aşa cum se întâmplă în cazul bolilor în 
care există o predispoziţie geneti că pentru a 
apariţia unor boli, totuşi sti lul de viaţă are astăzi 
o importanţă deosebită. 

Aşa se face că deşi dispunem de mijloace de 
tratament foarte bune numai 12-20% dintre 
bolnavii de hipertensiune arterială se tratează 
corect. Jumătate dintre ei nu şti u că au hiper-
tensiune arterială. Dintre cei care şti u, numai 
jumătate se tratează. Iar dintre cei cares e tra-
tează numai jumătate se tratează corect. La 
această situaţie contribuie nu numai sti lul de 
viaţă care promovează factorii de risc, ci şi ati tu-
dinea bolnavului faţă de propria lui sănătate. 

De aceea cu toate mijloacele de prevenire şi 
tratament de care dispunem, numărul bolilor 
cro nice cu care suntem confruntaţi este în 
conti nuă creştere

Fişa medicală a omului contemporan
Deşi condiţiile de viaţă s-au îmbunătăţit 

foarte mult în ulti mele decenii, deşi medicina a 
progresat foarte mult, totuşi starea de sănătate 
a omului contemporan s-a înbunătăţit foarte 
mult. Bolile cronice cu care sântem confruntaţi, 
aşa cum ar fi  hipertensiunea arterială, diabetul 
zaharat, obezitatea, dislipidemiile, sindromul 
me ta bolic, bolile psihice şi cancerul au crescut 
foarte mult. 

Dacă prevalenţa hipertensiunii arteriale era 
acum câteva decenii de 15-20%, ea a ajuns 
astăzi la peste 40% (Dorobanţu, 2006).

Dar nu numai hipertensiunea arterială, ci şi 
obezitatea, sindromul metabolic, dislipidemiile, 
diabetul zaharat, bolile psihice şi cancerul au 
crescut foarte mult. Peste 30% din populaţia 
geberală este obeză. Dar şi mai îngrijorător este 
faptul că obezitatea a crescut foarte mult la 
copil. După cum arată C. L. Ogden, prevalenţa 
obezităţii la copil a crescut în SUA de la 5% în 
1962 la 16% în 2003.

Peste 30% din populaţia generală suferă de 
sindrom metabolic, care reprezintă asocierea 
obezităţii abdominale cu diferite tulburări de 
metabolism, aşa cum ar fi  creşterea rezistenţei 
la insulină, creşterea LDL-colesterolului, a fi bri-
nogenului şi a proteinei C reacti ve şi care repre-
zintă o adevărată piatră de hotar pentru alte 
boli, aşa cum ar fi  diabetul zaharat, hiperten-
siunea arterială, cardiopati a ischemică, statoza 
hepati că şi cancerul.

Dislipidemiile care au o importanţă deosebită 
în apariţia aterosclerozei, au crescut şi ele foarte 
mult. Ele se întâlnesc la 23,8% din populaţia sub 
40 de ani şi la 42,6% din populaţia trecută de 70 
de ani. 

Dar omul contemporan nu suferă numai de 
boli somati ce, ci şi de boli psihice. După cum 
arată R. Sole (1962), 81,5% dintre adulţi suferă 
de o anumită tulburare psihică, iar 45% suferă 
chiar de mai multe tulburări psihice, 9,5% dintre 
indivizi suferă de o tulburare afecti vp, 6,7% de o 
depresie pronunţată, 2,6% de o tulburări bipo-
lare, 18,7% de tulburări de anxietate, 2,6% de 
atacuri de panică, 3,5% de tulburări pos  rau-
mati ce, 6% de anorexie mintală, 10% de tulburări 
de personalitate, 10% de diferte dependenţe, 
1% de schizofrenie şi aşa mai departe. 

Nici la copil situaţia nu este mai bună. După 
cum arată R. M. Friedman (1996), peste 20% din 
copii suferă de o tulburarea psihică, 9% dr o 
tulburare afecti vă, 13% de anxietate, 10% de tul-
burări de apeti t, 1% de auti sm, 10% de sindromul 
de agitaţie şi de neatenţie, 2% consumă diferite 
droguri, peste 10% sunt dependenţi de internet 
şi aşa mai departe. 
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Trebuie de asemnea remarcat faptul că de-
menţele au crescut foarte mult. După cum arată 
J.E. Heber (1990), 5% dintre bătrânii de 70 dev 
ani suferă de demenţă. La 80 de ani 18,2%, iar la 
90 de ani aproape 50% dintre bătrîni suferă de 
demenşă. În acestă situaţie degeaba s-a prelungit 
durata meie de viaţă dacă ulti mii ani sunt 
dominaţi de o serie întreagă de boli foarte 
grave. 

În condiţiile în care aceste boli cresc costurile 
asistenţei medicale şi scad foarte mult calitatea 
vieţii, se pune cu acuitate întrebarea ce factori 
au determinat creşterea acstor boli. 

Factorii care atentează la sănătatea omului 
contemporan

Omul contemporan trăieşte astăzi în condiţii 
mult mai bune decât trăiau bunicii noştrii acum 
câteva zeci de ani. Într-o perioadă relati v scurtă 
de ti mp condiţiile de viaţă ale omului contem-
poran s-au îmbunătăţit foarte mult. 

Aşa spre exemplu, dacă în 1954 numai 8% 
dintre francezi aveau automobil, numai 8% 
aveau televizor, numai 8% aveau maşină de spă-
lat şi numai 3% aveau frigider, în 1975, 73% din-
tre francezi aveau automobil, 91% aveau frigider, 
86% aveau televizor, şi 77% aveau maşină de 
spălat. 

Condiţiile de de locuit şi condiţiile de igienă 
s-au îmbunătăţit şi ele foarte mult în ulti mele 
decenii. Industria, mecanizarea şi automati zarea 
s-au dezvoltat foarte mult. Toate acestea au dus 
la schimbarea rapidă sti lului de viaţă a omului 
contemporan. 

În primul rând, omul contemporan adevenit 
mai sedentar. El nu se mai desparte de automobil, 
de maşinile de tot felul, de telecomandă şi de 
telefonul mobil. El este privat astf el de efectele 
favorabile ale exerciţiului fi zic, care întreţine nu 
numai echilibrul dintre aportul caloric şi consu-
mul de energie, ci şi starea de funcţionare a 
tuturor organelor interne.

În al doilea rând omul contemporan nu se ali-
mentează corespunzător. Alimentaţia omului 
con temporan s-a schimbat foarte mult. Chimi-
zarea şi poluarea alimentelor a ajuns să pună în 
discuţie calitatea alimentelor pe care le con-
sumăm. Aproape toate alimentele pe care le 
con sumăm sunt prelucrate şi chimizate. Prin 
prelucrare alimentele îşi pot pierde din valoarea 
nutriti vă şi pot apare produse toxice, aşa cum ar 
fi  acroleina şi acrilamida. Pentru conservare şi 
pentru îmbunătăţire gustului se folosesc o serie 
întreagă de aditi vi alimantari, aşa cum ar fi  E-
urile, ditre care unele sunt foarte periculoase 
pentru sănătatea omului. 

Acum câteve zeci de ani pâinea era făcută 
din făină integrală, apă, sare şi drojdie. Avea un 
gust foarte bun şi era foarte sănătoasă. Astăzi 
pâinea este făcută din făină albă, care are un 
indice glicemic crescut, apă, sare iodată, drojdie 
şi o mulţime de aditi vi, de afânători, emulsifi -
catori, anti oxidanţi, acidifi anţi, soia, zahăr, enzi-
me şi foarte multe E-uri. Iar E 282, care este folo-
sit în calitate de conservant, produce colici 
abdominale, E 412, care este folosit ca agent de 
îngroşare, produce balonare, crampe, greaţă, 
alergii şi exeme. 

Unele ambalaje alimentare conţin bispherol, 
care trece în alimente şi determină tulburări de 
comportament şi el a fost găsit în sângele a 90% 
dintre americani.

În al treilea rând omul contemporan este un 
stresat. După cum a arătat H. Selye, care a vorbit 
de stresul vieţii, ca sindrom general de adaptare, 
stresul este indisolubil legat de viaţă. Omul a 
fost întotdeauna supus la stres. Dar în societatea 
informaţională şi în condiţii de tranziţie şi de 
criză stesul este mult mai mai frecvent decât era 
acum câteva zeci de ani.

După apariţia limbajului, a scrisului şi a ti pa-
rului, omul contemporan trăieşte astăzi cea mai 
mare explozie informaţională din istoria ome-
nirii, determinată de creşterea verti ginoasă a 
producţiei de informaţie şi a mijloacelor de 
comunicare în masă. Producţia de informaţie se 
dublează la fi ecare 2-3 ani. De aceea când un 
student termină facultatea, jumătate din cunoş-
ti nţele pe care le-a acumulat, sunt deja depă-
şite. 

Mijloacele de comunicare în masă au pătruns 
în viaţa de zi cu zi a omului contemporan. Omul 
contemporan este înconjurat de telefoane, de 
faxuri, de telefoane mobile, de televizoare şi de 
calculatoare conectate la internet. 

Un american vormeşte la telefon 16 ore/
lună, ascultă radio 90 ore/lună, priveşte la tele-
vizor 130 ore/lună şi navighează pe internet 100 
ore/lună. Adică 15 pe lună el este conectat la 
mijloacele de comunicare în masă. 

Creierul omului a devenit, astf el, cel mai soli-
citat organ al omului contemporan (Resti an, 
2006). Iar această solicitare nu putea rămâne 
fără urmări. A apărut o adevărată patologie infor-
maţională (Resti an, 1997). Cea mai comună 
tulbu rarea produsă de suprasolocitarea informa-
ţională la care este supus omul contemporan 
este reprezentată de stresul informaţional 
(Resti an, 1990). Dar ea poate contribui şi la apa-
riţia unor boli neuropsihice şi psihosomati ce 
(Resti an, 2001). 
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Chair dacă solicitarea informaţională este 
mai greu de sesizat şi de depistat, ea ar putea 
contribui, alături de ceilalţi factori de risc, de 
sedentarism, de alimentaţia necorespunzătoare, 
de fumat şi de excesul de alcool, la creşterea 
frecvenţei bolilor cronice cu care suntem 
confruntaţi. 

În al patrulea rând, pe lângă fapul că este 
sedentar şi stresat şi că se alimentează necores-
punzător, omul contemporan mai este un anxios, 
un deprimat, un frustrat, un lacom, un agitat, un 
iritabil, un impusiv, un intolerant şi un violent. 
Toate acestea determină un sti l de viaţă total 
necorsepunzător, care nu poate să nu ducă la 

apariţia unor boli. Şi bolile cu care suntem con-
fruntaţi se datoresc nu atât factoti lor de risc, 
luaţi individual, cât sti lului de viaţă necores-
punzător, care caută şi promovează factorii de 
risc cu o perseverenţă care ne aduce aminte de 
cuvintele lui Seneca, care spunea că omul nu 
moare, ci se omoară. De aceea sti lul de viaţă 
este implicat în jumătate dintre bolile cu care 
suntem confruntaţi. Numai prin modifi carea 
sti lului de viaţă vom putea îmbunătăţi starea de 
sănătate a omului contemporan, care va trebui 
să-şi acorde mai mult ti mp lui însuşi decât 
maşinilor şi mijloacelor de comunicare în masă.
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