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REZUMAT
Importan¡a care trebuie acordatå obezitå¡ii copilului rezidå atât din tendin¡a evolu¡iei de tip epidemic semnalatå
la scarå mondialå, cât mai ales din faptul cå perpetuarea sa la adult va avea – cel mai probabil – repercusiuni
negative asupra duratei ¿i calitå¡ii vie¡ii. Lupta împotriva obezitå¡ii copilului reprezintå modalitatea cea mai
sigurå de scådere a numårului de decese premature cauzate de bolile cardiovasculare aterosclerotice.
Cuvinte cheie: obezitatea copilului, evolu¡ie de tip epidemic, boli cardiovasculare aterosclerotice

ABSTRACT
The importance that must be given to child obesity comes from the tendency of epidemic evolution signaled
worldwide, but most of all because its perpetuation to the adult will probably have negative consequences on
the length and quality of life. Fighting child’s obesity is the most effective way to lower the number of premature
deaths caused by atherosclerotic cardiovascular diseases.
Key words: child obesity, epidemic evolution, atherosclerotic cardiovascular diseases

DEFINIºIE
Obezitatea este o boalå cronicå de nutri¡ie, caracterizatå prin cre¿terea greutå¡ii corporale pe
seama ¡esutului adipos. Conform consensurilor
actuale, s-a adoptat ¿i la copil, la fel ca la adult,
definirea cazului de obezitate pe baza indicelui
de maså corporalå (IMC = greutatea în kg/înål¡imea în m2). Conform noii defini¡ii a obezitå¡ii –
propuse în 2007 de un comitet de exper¡i ai Asocia¡iei Medicale Americane ai Departamentului de
Sånåtate Umanå ¿i ai Centrului de Control al Bolilor
(Center for Disease Control – CDC), aceasta include
¿i gradul de severitate al bolii. Astfel, un IMC a
cårui valoare se situeazå între percentila 85-95
define¿te supraponderalul, un IMC între percentilele 95-99 define¿te obezitatea, un IMC peste
percentila 99 caracterizeazå obezitatea severå (tabelele 1-6), iar IMC > 40 kg/m2 semnificå obezitate
morbidå (1).

Aceastå modalitate de evaluare a stårii de nutri¡ie este înså criticabilå, deoarece IMC nu reflectå
distribu¡ia masei grase ¿i corela¡ia sa cu masa slabå
¿i nu diferen¡iazå gråsimea fa¡å de mu¿chi, oase ¿i
organe vitale. Ca urmare, cea mai corectå definire
a obezitå¡ii este datå de mårimea excesului de gråsime corporalå (2).
În mod uzual, se utilizeazå aparate care måsoarå adipozitatea prin impedan¡å bioelectricå. În
aparat se introduc o serie de date: vârsta, sexul,
înål¡imea ¿i greutatea copilului. Determinarea se
efectueazå în partea superioarå sau inferioarå a
corpului, în func¡ie de tipul aparatului. Afi¿area
rezultatelor se face la scurt timp de la ini¡ierea
måsuråtorii (în câteva secunde) (fig. 1).
Astfel, pânå la vârsta de 16 ani este considerat
obez copilul sau adolescentul a cårui maså graså
depå¿e¿te cu mai mult de 20% valoarea de referin¡å
pentru vârstå ¿i sex, iar peste 16 ani, diagnosticul
de obezitate presupune o maså graså mai mare de
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25% din greutatea corporalå la båie¡i ¿i peste 32%
la fete. Valorile procentuale normale ale masei
grase corporale sunt redate în tabelul 7.

Figura 1. Måsurarea masei de ¡esut adipos prin
impedan¡å bioelectricå
Tabelul 1. Ponderea masei grase din
greutatea corporalå (3)
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CLASIFICARE
Existå numeroase clasificåri ale obezitå¡ii, dar
clasificarea etiopatogenicå este cea mai utilå
pentru practician, în sensul orientårii terapeutice
¿i a evaluårii prognostice.
Astfel, obezitatea poate fi împår¡itå în obezitate
comunå ¿i obezitate secundarå.
Obezitatea comunå poate fi familialå sau
nefamilialå.
Obezitatea secundarå poate avea drept cauzå
unele boli endocrine, hipotalamice, genetice, de
stocaj sau boli cu depunere particularå de ¡esut
adipos. Un interes deosebit se acordå încadrårii/
catalogårii obezitå¡ii din bolile genetice. În prezent,
obezitå¡ile cu o cauzå geneticå doveditå sunt cuprinse în trei mari grupe: obezitatea din sindroamele
pleiotropice (obezitatea „simptom“ sau „sindromaticå“), obezitatea monogenicå ¿i obezitatea poligenicå. (3)
Dintre obezitå¡ile pleiotropice (tabelul 2), cele
mai comune sunt sindromul Prader Willi ¿i sindromul Bardet Biedl.
Primul sindrom de obezitate monogenicå
raportat la om este deficitul congenital de leptinå.
De¿i în prezent se cunosc mai multe obezitå¡i
monogenice, ele sunt rarisime; varia¡iile individuale ale masei de ¡esut adipos sunt în mare parte
determinate de factori genetici multipli – care sunt
responsabili de apari¡ia obezitå¡ii poligenice.
Studiile genetice actuale ¿i noile tehnologii au determinat descoperirea multor gene noi cu poten¡ialå
implicare în patogenia obezitå¡ii, cele mai intens
studiate în prezent fiind cele de pe cromozomii

Tabelul 2. Obezitate pleiotropicå – câteva dintre sindroamele genetice cu obezitate
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2p, 10 p, 5p, 11q, 20 q ¿i 16q. Peste 90% dintre
cazurile de obezitate sunt poligenice (ex.: obezitatea comunå).
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dintre persoanele supuse studiului având una sau
douå copii ale acesteia. Din cele 39.000 de persoane luate în studiu, 47% posedau o singurå variantå a genei FTO, iar 16% douå variante (9).

EPIDEMIOLOGIE
Obezitatea este în prezent cea mai frecventå
problemå de sånåtate a copilului.
Conform datelor IOTF (International Obesity
TaskForce) aproximativ 155 de milioane de copii
¿i adolescen¡i cu vârsta între 5-17 ani din întreaga
lume prezintå exces ponderal. Din ace¿tia, 30-45
de milioane sunt obezi (4).
În Europa, 14 milioane de copii sunt cu exces
ponderal, din care 3 milioane sunt obezi. (5)
Conform datelor prezentate la Congresul Societå¡ii Europene de Cardiologie de la Barcelona
din 29 august-2 septembrie 2009, se apreciazå cå
1 miliard de oameni din întreaga lume prezintå
exces ponderal, 22 de milioane dintre ace¿tia fiind
copii cu vârsta sub 5 ani. Pentru anul 2010 se
estimeazå cå 26 de milioane de copii din ¡årile
Uniunii Europene vor prezenta exces ponderal,
dintre care 6,4 milioane vor fi obezi (6).
Interesul care se acordå în prezent tendin¡elor
epidemiologiei obezitå¡ii derivå din faptul cå numårul deceselor datorate consecin¡elor acestei boli
cre¿te în mod semnificativ de la un an la altul, nu
doar la adult, ci ¿i la copil, pretutindeni în lume,
indiferent de arealul geografic ¿i nivelul economic.

ETIOLOGIE
Obezitatea copilului nu apare „peste noapte“,
„din neant“. Indiferent de vârstå, factorii care
concurå la dezvoltarea obezitå¡ii sunt aceea¿i: genetici ¿i dobândi¡i.

FACTORII DOBÂNDIºI
Factorii de mediu care intervin pe terenul genetic
predispozant ¿i care determinå comportamentul
individual fa¡å de nutri¡ie ¿i activitatea fizicå, sunt
socio-economici, educa¡ionali ¿i psihologici.
Riscul obezitå¡ii este prezent atât în rândul familiilor cu venituri mari, cât ¿i al celor nevoia¿e.
În Europa Centralå ¿i de Est au survenit în ultimii
ani schimbåri socio-economice profunde, traduse
în principal printr-o nouå structurare socialå, pe
fondul dezvoltårii economiei de pia¡å. Aceste
transformåri s-au soldat cu adâncirea diferen¡elor
în venitul popula¡iei. La o parte a popula¡iei s-au
mårit fondurile destinate alimenta¡iei, un rol
important având ¿i mic¿orarea numårului membrilor familiei – prin liberalizarea avorturilor. S-a
înmul¡it numårul familiilor aflate la limita subzisten¡ei, care recurg la o alimenta¡ie exclusiv glucidicå sau hiperlipidicå.
În paralel cu alimenta¡ia dezechilibratå, se
constatå o tendin¡å tot mai evidentå de limitare a
efortului fizic ¿i înmul¡irea conflictelor afective care
pot genera supraalimenta¡ie compensatorie: destråmarea familiei, pierderea unui pårinte, copiii
celor pleca¡i så lucreze în stråinåtate – låsa¡i în grija
bunicilor, a altor rude sau a vecinilor, traume în
urma avorturilor ¿i abuzurilor sexuale.
În concluzie, interac¡iunile complexe ce determinå apari¡ia obezitå¡ii poligenice demonstreazå
cå factorii genetici, sociali, comportamentali ¿i de
mediu pot influen¡a fenotipul obezitå¡ii.

Factorii genetici
Pânå în prezent au fost luate în discu¡ie aproximativ 200 de gene candidate pentru obezitate –
„de susceptibilitate“ – varia¡iile fenotipice dovedind aspectul poligenic ¿i multifactorial. Afectarea
unei singure gene – „gena determinantå“ stå la
baza obezitå¡ilor monogenice.
Recent, cercetåtorii au gåsit dovada clarå a
existen¡ei unei gene relativ comune în rândul popula¡iei, care ar putea reprezenta explica¡ia pentru
care unii oameni adaugå kilograme în plus cu o
mai mare u¿urin¡å fa¡å de al¡ii (7,8). Gena, numitå
FTO, a fost descoperitå prin studiul unui e¿antion
de 39.000 de indivizi apar¡inând rasei caucaziene.
Rezultatele cercetåtorilor britanici sus¡in cå gena
FTO este des întâlnitå în rândul popula¡iei, 63%

TABLOUL CLINIC AL OBEZITÅºII
Tabloul clinic al obezului este dat de distribu¡ia
¡esutului adipos ¿i de aspecte patologice legate de
existen¡a unor complica¡ii/comorbiditå¡i.
De¿i obezitatea poate debuta la orice vârstå, ea
ajunge så fie abordatå medical dupå scurgerea unei
perioade variabile de timp, în majoritatea cazurilor
în momentul în care devine dezagreabilå pentru
pårin¡i sau pacient din punct de vedere estetic.
Copiii obezi nu au înså un model fizic constant.
Astfel, în 75% dintre cazurile de copii obezi surprin¿i de noi între 7 ¿i 9 ani (debut sau agravare),
adipozitatea a avut o distribu¡ie relativ generalizatå,
cu aspect somatic intermediar între obezitatea
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sugarilor ¿i cea a copiilor mari. Obezitatea extremitå¡ilor este mai pronun¡atå la bra¡e ¿i la coapse
(limitându-se la acestea), iar mâinile sunt relativ
mici ¿i degetele ascu¡ite. Genu valgum este comun.
Adipozitatea din regiunea mamarå este deseori sugestivå, tråsåturå obi¿nuitå care stânjene¿te pe
båie¡i. Organele genitale externe la båie¡i apar mai
mici fa¡å de vârstå la inspec¡ie ¿i deseori pubertatea
întârzie. Dar ¿i în acest context somatic se remarcå
aspecte individuale. (10,11)
În adolescen¡å, la fel ca la adult, se pot diferen¡ia
trei tipuri de obezitate:
– androidå, visceralå, abdominalå, troncularå,
„în mår“ – când ¡esutul adipos predominå
în jumåtatea superioarå a corpului ¿i la
nivelul abdomenului;
– ginoidå, gluteo-femuralå, „în parå“ – când
¡esutul adipos este dispus preponderent în
partea inferioarå a corpului, cu ¡esut gras
intraabdominal relativ slab reprezentat;
– mixtå, cu dispozi¡ie generalizatå a ¡esutului
adipos.
La fel ca la adult, måsurarea circumferin¡ei
taliei ¿i raportul talie/¿old – metodå indirectå de
evaluare a depozitelor de gråsime intraabdominalå –
este utilizatå la adolescent ca predictor al riscului
cardiovascular (tabelul 3).
A¿adar, spre deosebire de adult, morfologia
obezitå¡ii copilului – subiect dinamic – este într-o
continuå metamorfozå legatå de cre¿tere. Ea depinde
deci de vârsta la care apare, durata ¿i gradul såu.

precum ¿i valoarea tensiunii arteriale sistemice ±
evaluare cardiologicå.
În evolu¡ie, la cei cu TTGO normal/HbA1c se
va efectua periodic glicemia a jeun. Se va repeta
TTGO la to¡i normoglicemicii cu vârsta peste 10
ani (sau sub aceastå vârstå la cei la care s-a instalat
pubertatea), dacå ace¿tia au rude de gradul I sau
II cu DZ 2, au semne de insulinorezisten¡å sau
ståri asociate acesteia – cum ar fi acanthosis nigricans, HTA, dislipidemie, steatozå hepaticå sau
ovare polichistice. De asemenea, se va doza insulinemia a jeun la cei cu risc pentru insulinorezisten¡å. Måsurarea tensiunii arteriale sistemice, la
toate controalele medicale, este obligatorie la
supraponderalii ¿i obezii cu vârsta peste 3 ani. Este
necesarå evaluarea periodicå a profilului lipidic
la to¡i supraponderalii ¿i obezii, cât ¿i la normoponderalii care prezintå:
– antecedente heredo-colaterale de boli
cardiovasculare la vârste tinere;
– genitori cu hipercolesterolemie;
– HTA;
– sedentarism;
– fumat;
– consum de alcool.
Dozarea PCR este utilå, dovedirea existen¡ei
procesului inflamator putând reprezenta primul pas
în suspicionarea leziunilor aterosclerotice precoce.
La toate cazurile depistate cu sindrom metabolic este vitalå ini¡ierea terapiei specifice fiecårei
ståri morbide.

MONITORIZAREA COPILULUI ªI
ADOLESCENTULUI CU OBEZITATE

TRATAMENT

Un copil supraponderal sau obez prezintå un
risc crescut pentru to¡i ceilal¡i factori ce alcåtuiesc
sindromul metabolic ¿i în consecin¡å, este extrem
de important ca ace¿tia så fie diagnostica¡i cât mai
precoce (18). La luarea în eviden¡å a tuturor pacien¡ilor obezi se vor determina: glicemiile în cadrul testului de toleran¡å la glucozå oralå (TTGO)
+ insulinemia, HbA1c (pe cât posibil), profilul
lipidic, enzimele hepatice (±ecografie abdominalå)

Pentru practica curentå nu existå ghiduri care
så poatå fi aplicate în managementul sindromului
metabolic la copil, dar existå recomandåri pentru
controlul componentelor sindromului.
Înainte de a întocmi ¿i a promova strategii de
preven¡ie a obezitå¡ii la copil este necesar så se
elimine sfaturile neadecvate, prejudecå¡ile, informa¡iile eronate atât la cei care fac educa¡ia pentru
sånåtate, cât ¿i la copii.

Tabelul 3. Riscul cardiovascular în func¡ie de circumferin¡a taliei
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Terapia specificå
Terapia de primå linie în cazul obezitå¡ii ¿i
complica¡iilor/comorbiditå¡ilor (stårile asociate) –
hipertensiune, insulinorezisten¡å ¿i dislipidemii –
este reprezentatå de schimbarea stilului de via¡å
în ce prive¿te dieta ¿i activitatea fizicå (tabelul 4).
Tabelul 4. Recomandåri pentru schimbarea stilului de
via¡å
Recomandåri dietetice
1. Eliminarea tuturor båuturilor îndulcite (sucuri) ¿i
înlocuirea lor cu apå, båuturi noncalorice, lapte
degresat.
2. Restric¡ie caloricå suficientå pentru a produce o
negativare medie a balan¡ei energetice.
3. Reducerea aportului de gråsimi saturate, a alimentelor sårate în exces (snacksuri, chips-uri),
a alimentelor cu index glicemic mare (dulciuri,
pâine albå, orez alb, paste, cartofi).
4. Crearea unui regim echilibrat în principii nutritive,
care så con¡inå legume, fructe, cereale integrale,
fibre vegetale, carne slabå, pe¿te ¿i produse
sårace în gråsimi.
Recomandåri privind activitatea fizicå
1. Activitatea fizicå trebuie så fie distractivå, relaxantå, adaptatå vârstei ¿i posibilitå¡ilor fiecårui
copil în parte (abilitå¡i, talent – dar ¿i cost !)
2. Implicarea în exerci¡iile fizice a unui grup cât mai
mare de mu¿chi pentru a cre¿te consumul energetic.
3. Cre¿terea treptatå a frecven¡ei, intensitå¡ii ¿i duratei.
4. Restrângerea activitå¡ilor sedentare: privitul la
televizor, jocurile ¿i activitå¡ilor statice: jocuri video,
lego, puzzle, picturå, navigatul pe internet ¿.a.

În cazul depistårii complica¡iilor/comorbiditå¡ilor obezitå¡ii, acestea vor fi tratate în colaborare
cu medicul specialist, adesea fiind necesarå o colaborare multidisciplinarå. Aten¡ia în monitorizarea
pacientului obez trebuie focalizatå cåtre factorii
de risc cardiovascular (11).
În mare måsurå, obezitatea ¿i stårile asociate
råspund la tratament dacå este instituit cât mai din
vreme ¿i este condus în mod corect.
Obiectivul terapeutic principal variazå în func¡ie
de vârstå. Astfel la copiii obezi sub 7 ani ¿i fårå
complica¡ii se urmåre¿te men¡inerea greutå¡ii, iar
la cei la care au apårut deja complica¡iile se indicå
scåderea ponderalå, astfel încât IMC så se situeze
sub percentila 85. La copiii peste 7 ani ¿i la adolescen¡ii obezi se urmåre¿te scåderea în greutate în
toate cazurile, indiferent dacå sunt prezente sau
nu complica¡iile.
Mijloacele de realizare a scåderii ponderale
constau în schimbarea obiceiurilor alimentare, la
care se asociazå o dietå hipocaloricå-hipolipidicå.
S-a demonstrat faptul cå disfunc¡ia vascularå ce
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înso¡e¿te obezitatea la copii este par¡ial reversibilå
chiar ¿i dupå un program relativ scurt de corectare
a dietei. În plus, asocierea unui program de antrenament cu exerci¡ii fizice individualizate pentru
fiecare caz în parte, spore¿te efectele benefice ale
dietei asupra modificårilor survenite la nivelul
aparatului cardiovascular.
Destul de recent a fost introdus în practica pediatricå curentå un medicament – Orlistat
(Xenical), care intervine în metabolismul lipidic,
råspunzând astfel unui concept actual al tratamentului obezitå¡ii, ¿i anume limitarea aportului
de lipide. Modul såu de ac¡iune are la bazå
inhibarea lipazelor gastrointestinale, ceea ce determinå hidroliza incompletå a lipidelor în acizi gra¿i
¿i glicerol, deci are proprietate hipolipemiantå.
În ce prive¿te DZ 2, tratamentul ini¡ial depinde
de starea pacientului în momentul diagnosticårii
bolii. Dacå pacien¡ii au o stare bunå de sånåtate ¿i
nu prezintå afec¡iuni infec¡ioase, se poate recurge
exclusiv la dietoterapie ¿i exerci¡iu fizic. În cazurile în care starea pacientului e modificatå, se va
recurge la tratament medicamentos. Numero¿i diabetologi pediatri indicå terapia cu un antidiabetic
oral, Metformin – o biguanidå indicatå de elec¡ie
în DZ 2 al adultului cu obezitate.
Copiii care asociazå hipertensiune vor beneficia
de tratament cu inhibitori ai enzimei de conversie,
doze mici de diuretic sau blocan¡i ai canalelor de
calciu. Tratamentul hipertensiunii arteriale va fi
individualizat în func¡ie de severitatea sa. În
hipertensiunile u¿oare ¿i chiar moderate, se opteazå ini¡ial pentru regimul de slåbire, restric¡ia
salinå ¿i urmårirea frecventå a valorilor tensiunii
arteriale. La pacien¡ii care scad în greutate, valorile
tensionale se normalizeazå relativ repede, ceea ce
face ca în majoritatea acestor cazuri så nu fie
necesarå medica¡ia hipotensoare, care poate fi chiar
periculoaså. Tratamentul hipotensor se impune de la
început la cei la care valorile tensionale sunt
semnificativ crescute. Acest tratament se indicå ¿i la
obezii la care hipertensiunea persistå mai mult timp,
în ciuda scåderii în greutate, cât ¿i la cei care nu
slåbesc. Dintre drogurile hipotensoare, se preferå
inhibitorii enzimei de conversie (Captopril, Lisinopril,
Enalapril, Quinalapril, Ramipril, Moexipril, Benazepril,
Fosinopril, Perindopril, Cilazapril etc.) sau blocan¡ii
canalelor de calciu (Nifedipin, Verapamil, Diltiazem,
Nicardipin etc.) Acestea nu interfereazå cu capacitatea
de activitate fizicå (cum se întâmplå în cazul diureticelor ¿i a beta-blocantelor) ¿i nu agraveazå dislipidemiile (ca în cazul beta blocantelor). Tratamentul
se face ¿i în acest caz sub stricta supraveghere atât a
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tensiunii arteriale, cât ¿i a greutå¡ii corporale, pentru
ajustarea dozelor care este de obicei dictatå de
scåderea ponderalå. De cele mai multe ori, dupå
câteva luni (uneori chiar såptåmâni) se poate renun¡a
la medica¡ia hipotensoare.
Tratamentul dislipidemiei obezilor cu DZ 2 presupune scåderea greutå¡ii corporale, cre¿terea activitå¡ii fizice, ameliorarea controlului glicemic ¿i
dietoterapia. Toate aceste måsuri pot duce la dispari¡ia hiperlipemiei.
Eficien¡a statinelor în tratarea dislipidemiei este
bine cunoscutå, iar studiile retrospective indicå
faptul cå aceste beneficii sunt evidente la pacien¡ii
cu sindrom metabolic. În plus fa¡å de efectele lor
asupra profilului lipidic, statinele pot så îmbunåtå¡eascå alte tulburåri asociate sindromului metabolic, determinå reducerea stresului oxidativ ¿i
råspunsul inflamator trombogenic. Statinele reprezintå medica¡ia de elec¡ie pentru copil, pe de o
parte datoritå faptului cå se pot administra de la
vârste mici ¿i, pe de altå parte, datoritå eficacitå¡ii
foarte crescute. Una dintre statinele utilizate în
practica medicalå este simvastatinul, un inhibitor
al reductazei HMG-CoA. Scade colesterolul seric
total, LDL, VLDL, trigliceridele ¿i apolipoproteina
B. La copilul mare ¿i la adolescent mai pot fi indica¡i chelatori ai sårurilor biliare, singuri sau în
asociere cu simvastatinul.
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Cazurile care necesitå terapie medicamentoaså
sunt rare, deoarece scåderea în greutate duce la
diminuarea colesterolului total, a LDL, VLDL ¿i a
trigliceridelor. De¿i în cursul slåbirii se constatå ¿i
o scådere a HDLc, aceasta este pasagerå, stabilizarea ponderalå ducând la normalizarea valorii sale.

EVOLUºIE
Evolu¡ia imediatå a obezitå¡ii copilului tratat
este favorabilå: în 3/4 din cazuri se ajunge la o
greutate normalå în decurs de 6-12 (18) luni. Dar
evolu¡ia îndepårtatå este rezervatå, din cauza dificultå¡ii de men¡inere a greutå¡ii atinse dupå slåbire.
S-a observat o cre¿tere a morbiditå¡ii ¿i mortalitå¡ii
obezului comparativ cu normoponderalul, propor¡ional cu gradul excesului ponderal ¿i comorbiditå¡ile cu risc cardiovascular.
În concluzie, putem afirma cå bolile cardiovasculare aterosclerotice care reprezintå prima
cauzå de mortalitate în lume, î¿i au originea, în tot
mai multe cazuri, în copilårie. Dacå nu se iau
måsuri urgente, cu toate progresele industriei farmaceutice ¿i a mijloacelor medicinei moderne, va
cre¿te numårul victimelor neglijårii obezitå¡ii
debutate în copilårie, cu scåderea calitå¡ii vie¡ii ¿i
reducerea duratei de via¡å.
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