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1. INTRODUCERE
Obezitatea este o boală cronică multietiologică, dar evitabilă [1]. Având în
vedere amploarea actuală a acestei afecţiuni în întreaga lume, demersul terapeutic
precoce în tratamentul acestei patologii este fundamental [2].
Pionul principal al intervenției psiho-socio-medicale îl reprezintă medicul de
familie, care poate avea o influență majoră în evoluția staturo-ponderală a copilului și
adolescentului, evitându-se astfel obezitatea la adult de mai târziu.
În cercetarea efectuată şi prezentată în teza de doctorat am urmărit evoluția
copiilor și adolescenților identificați cu suprapondere și obezitate în cadrul
cabinetului de medicină de familie pe o perioadă de 3 ani în urma aplicării metodelor
de prevenție și a unui management terapeutic specific și individualizat.
Teza de doctorat este structurată în două părți: partea generală care tratează
stadiul actual al cunoașterii în domeniul obezității infantile și studiul personal care
cuprinde atât cercetări legate de prezența factorilor predictivi în apariția obezității la
copiii și adolescenții din evidența medicală primară, cât și evaluarea evoluției
surplusului ponderal la grupul de copii luați în studiu în funcție de tratamentul aplicat.
Prezenta lucrare nu ar fi putut fi finalizată fără sprijinul deosebit pe care l-am
avut în toți acești ani din partea doamnei Profesor Universitar Doctor Florica
Popescu, conducătorul științific al tezei de doctorat. Îi mulțumesc pentru îndrumările
primite, dar și pentru răbdarea acordată.

2. PARTEA GENERALĂ a tratat detaliat cele mai importante cunoștiințe
științifice privind obezitatea la copil și adolescent.
Primele 2 capitole prezintă definiția obezității [3], diferitele metode de
apreciere a masei grase, modalitatea de calcul a IMC, a percentilei în cazul copiilor,
precum și standardizarea stării de nutriție la copii în funcție de valoarea acestor
parametri [4,5]; am abordat în acest capitol noțiuni de actualitate, precum reboundul
adipozitar [6,7], indicele de adipozitate corporală și noua propunere de clasificare a
obezității EOSS (Edmonton Obesity Staging System) [8].
Capitolul 3 cuprinde date epidemiologice referitoare la suprapondere și
obezitate în lume [9,10], în Europa [11,12], și în România [13].
Capitolul 4 detaliază etiologia obezității prezentând principalii factorii implicați
în apariția surplusului ponderal [14]: factori genetici, factori congenitali, sexul
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feminin/masculin,

factori

endocrini,

factori

infecțioși,

factori

psihologici

și

comportamentali, factori medicamentoși, factori sociali și de mediu, sedentarismul;
sunt prezentate și date de actualitate - substanțele obezogene, durata somnului [15],
microbiota intestinală [16,17].
Capitolul 5 prezintă proprietățile morfo-fiziologice privind structura obezității
infantile [18]. Am prezentat cele două tipuri de țesut adipos: țesut adipos alb și țesut
adipos brun, dezvoltarea țesutului adipos, factorii care intervin în determinarea și
diferențierea adipocitară, fazele obezității și diferitele tipuri de obezitate.
Capitolul 6 aduce în discuție mecanismele de apariție a obezității, făcând o
descriere a mediului obezogen, a comportamentului alimentar și a mecanismelor
sale de reglare; am arătat rolul alimentelor în apariția obezității prin cantitatea și
calitatea lor, am detaliat importanța activității fizice [19] și mecanismele prin care
aceasta influențează masa corporală.
Capitolul 7 descrie tabloul clinico-biologic al obezității la copil [20], iar capitolul
8 prezintă complicațiile pe termen scurt, dar și pe cele pe termen lung ale acestei
afecțiuni la copil și adolescent [21].
Capitolul 9 prezintă tratamentul obezității infantile, capitolul 10 se ocupă de
farmacocinetica medicamentelor la copiii obezi [22,23,24], iar în capitolul 11 sunt
trecute în revistă principalele medicamente folosite în obezitate, clasificate în funcție
de mecanismul de acțiune și caracteristicile lor generale [25].

3. CERCETAREA PERSONALĂ
Obezitatea este o afecțiune care apare la orice vârstă, factorii implicați fiind
multipli. Există factori care nu pot fi influențați (predispoziția genetică, sexul), dar
există deasemenea factori asupra cărora se poate interveni (alimentația, gradul de
activitate fizică). Există factori predictivi în apariția obezității la vârsta adultă, iar
identificarea și modificarea lor în perioada de copil și adolescent previne apariția bolii
la vârsta adultă.
Studiul pornește de la ipoteza că tratamentul nonfarmacologic constând în
modificarea stilului de viață reprezintă principalul mijloc terapeutic în suprapondere
și obezitate la copil și adolescent. Scopul tezei de doctorat l-a constituit identificarea
de o manieră sistematică a supraponderii și obezității la copii și tineri pe un lot
reprezentativ și aplicarea cât mai timpurie a unor metode eficiente de tratament.
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Am condus un studiu observațional analitic pentru a examina eficacitatea
diferitelor intervenții terapeutice în cazul copiilor și adolesceților cu surplus ponderal.
Obiectivele principale ale studiului au fost de a estima eficacitatea dietoterapiei
comparativ cu terapia prin mișcare. Evaluarea evoluției pacienților a fost efectuată
pe o perioadă de 3 ani, la intervale regulate de timp: 6 luni, 12 luni, 18 luni, 2 ani, 3
ani.

3.1. Materialul și metodele de lucru utilizate
Materialul luat în studiu a fost reprezentat de copiii și adolescenții selecționați
dintre cei 1036 de pacienți aflați în evidența cabinetului de medicină de familie CMI
MF Dr. Bărbulescu Cristiana-Paula din Craiova [26]. S-a stabilit un eșantion de 48 de
copii și adolescenți cu suprapondere și obezitate care au fost urmăriți pe o perioadă
de 3 ani, din ianuarie 2011 până în decembrie 2013. Pacienții au fost urmăriți în
funcție de anumite variabile: vârstă, sex, indici antropometrici, antecedente
personale și antecedente heredo-colaterale, comportament alimentar, grad de
activitate fizică, statut socio-economic, boli asociate. Au fost utilizate și rezultatele
examenelor de laborator. Toate aceste date au fost culese în fișe de lucru, care apoi
s-au centralizat, s-au prelucrat statistic, obținându-se astfel concluzii despre
corelațiile existente între diferitele variabile luate în studiu. Au fost efectuate repetat
şedinţe de educaţie referitoare la alimentaţie şi activitatea fizică după norme
internaţionale şi cuantificate rezultatele la fiecare vizită de control. Am avut
aprobarea pacienţilor sau a părinţilor pentru studiu cât şi a Comisiei de etică a UMF
Craiova.

3.2. Prelucrarea statistică
Datele medicale obţinute au fost prelucrate statistic folosind programele
Microsoft Office Excel pentru crearea bazei de date și programul SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) pentru analiza statistică aplicată. S-a efectuat statistica
descriptivă şi statistica analitică (comparaţie, corelaţie şi regresie). Variabilele
continue sunt prezentate ca medii ± deviație standard, iar variabilele discrete ca
număr și/sau procent.
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3.3. Rezultatele cercetării
Lotul luat în studiu a fost reprezentat de cei 202 copii și adolescenți cu vârste
cuprinse între 0 - 19 ani aflați în evidența cabinetului de medicină primară, împărțiți
pe trei gupe de vârstă:
- preșcolar și școlar mic (sub vârsta de 11 ani): 78 de pacienți din cei 202 (38,61%)
- școlar mare (sub varsta de 15 ani): 53 de pacienți din 202 (26,24%)
- adolescent (de la pubertate până la terminarea creșterii la 19 ani): 71 de pacienți
din 202 (35,15%)
În funcție de valoarea IMC și încadrarea pe curbele de creștere am făcut
clasificarea pacienților în :
•

subponderal - valori IMC situate sub percentila 5th

•

normoponderal - valori IMC situate între percentilele 5th și 85th

•

supraponderal - valorile IMC cuprinse între percentila 86th respectiv 95th

•

obezitate - valori IMC ce depășesc percentila 95th
Următoarea etapă a studiului a constat în alcătuirea eșantionului de copii și

adolescenți identificați cu surplus de greutate - suprapondere sau obezitate.
Am stabilit un sublot de 48 de copii și adolescenți, fete și băieți, care au
îndeplinit criteriile de includere în studiu- vârsta între 0 - 19 ani și IMC > 85th.
După explicațiile referitoare la modul de derulare a cercetării, toți cei 48 de
pacienți identificați ca eligibili au acceptat, împreună cu părinții, să participe la studiu
și au semnat consimțământul informat. La acești pacienți s-a efectuat identificarea
factorilor predictivi de obezitate prin ancheta personală, ancheta alimentară și
ancheta activității fizice.
3.3.1. Analiza rezultatelor anchetei personale în lotul de subiecţi cu
obezitate şi suprapondere
În cadrul anchetei personale am analizat antecedentele heredo-colaterale ale
copiilor identificați cu surplus ponderal, alimentația lor în perioada de sugar - durata
alăptării, vârsta diversificării alimentației, vârsta la care au fost introduse în
alimentația sugarului făinosul și proteina animală din carne, analizând relația dintre
IMC și acești factori. Am observat că perioada de alăptare scurtă, sub 4 luni, precum
și diversificarea alimentației înaintea vârstei de 4 luni cu introducerea devreme a
făinosului (înainte de 4 luni) și introducerea proteinei animale din carne înainte de 6
luni sunt factori care determină creșterea IMC-ului la copil, deci sunt factori de risc
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pentru obezitate. Regresia logistică a fost utilizată pentru evalurea asocierii între
obezitate și greutatea la naștere, diversificarea precoce, perioada scurtă de alăptare,
vârsta de introducere a făinosului și a cărnii în alimentația sugarului; am observat
cum o perioadă scurtă de alăptare, sub 4 luni,

triplează riscul de obezitate,

introducerea precoce a cărnii în alimentația sugarului, înainte de vârsta de 6 luni,
dublează riscul de apariție

a obezității, iar introducerea precoce a făinosului,

înaintea vârstei de 4 luni, crește cu 67% riscul de obezitate.

Fig.1.Influența diverșilor factori alimentari asupra IMC în funcție de vârsta introducerii
în alimentația sugarului
3.3.2. Analiza rezultatelor anchetei alimentare în lotul de subiecţi cu
obezitate şi suprapondere
Analiza răspunsurilor obținute la întrebările din chestionarul anchetei
alimentare ne-a permis să avem o imagine a obiceiurilor alimentare ale pacienților
incluși în cercetare. Studiul obiceiurilor alimentare s-a adresat analizei numărului de
mese, orarului meselor - mâncatul între mese, dimensiunilor porției de mâncare,
consumului de alimente bogate în grăsimi și cu indice glicemic ridicat, consumului de
dulciuri concentrate și băuturi dulci. Am încercat prin aceasta să identificăm
eventualele erori din alimentația participanților la studiu, dar și să vedem dacă
familiile implicate au noțiuni despre o alimentație sănătoasă. Am observat că sexul
masculin influențează invers IMC-ul , consumul de mezeluri influențează pozitiv și
semnificativ statistic valoarea IMC (p=0,014), consumul de băuturi dulci influențează
pozitiv și înalt semnificativ statistic IMC-ul (p=0,000), consumul scăzut de fructe
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influențează direct și semnificativ statistic IMC-ul (p=0,006), consumul de cereale
influențează pozitiv și semnificativ satatistic IMC-ul (p=0,002), iar grăsimile
influențează pozitiv IMC-ul, influență semnificativă statistic existând în cazul
grăsimilor solide (p=0,012); deasemenea consumul de mâncare semipreparată
influențează direct IMC-ul, dar nesemnificativ statistic.
În cazul consumului de sucuri am observat cum valoarea IMC crește brusc la
un consum de 250 ml/zi și continuă să crească odată cu creșterea aportului de
băuturi dulci, atingând o valoare IMC de 27,6 pentru un consum de 500 ml suc/zi și o
valoare IMC de 29,77 la un consum de 750 ml suc/zi (p=0,000).
Am constatat că nici o familie nu avea noțiuni despre indicele glicemic al
alimentelor și importanța lui (0%), numai 4 familii (8,33%) aveau noțiuni despre
grăsimi saturate și nesaturate și despre fibrele alimentare și numai 11 familii
(22,92%) citesc etichetele alimentelor pentru a avea informații despre compoziția
acestora. Elementele de educație nutrițională au fost absente la majoritatea familiilor
intervievate întărind ideea că mulți pacienți nu cunosc factorii care pot influența
IMC-ul, sau dacă îi cunosc nu le acordă atenție.

Fig.2. Influența anumitor factori alimentari asupra IMC
3.3.3. Analiza rezultatelor anchetei activității fizice în lotul de subiecţi cu
obezitate şi suprapondere
Pentru a cuantifica activitatea fizică a copiilor şi tinerilor incluși în studiu am
elaborat chestionare referitoare la activitatea fizică - aceste chestionare au stabilit
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rata efortului fizic prestat de pacienți în fiecare zi, luându-se în calcul activitățile
casnice, mersul pe jos, activitatea fizică la școală, activitatea fizică din timpul liber,
preferințele pentru anumite activități recreative.
Făcând o analiză multivariată am obținut un model SEM care arată că
activitatea fizică este invers corelată cu IMC, locuința la curte influențând pozitiv
activitatea fizică, p<0,00001 deci înalt semnificativ statistic; în același timp observăm
că screen-time-ul influențează pozitiv și semnificativ statistic IMC (p=0,0044) și
influențează negativ, dar nesemnificativ statistic, activitatea fizică.

Model SEM 1. Analiza multivariată IMC
3.3.4. Analiza rezultatelor anchetei psiho- sociale în lotul de subiecţi cu
obezitate şi suprapondere
În cadrul anchetei psiho-sociale am analizat durata perioadei de somn în
cazul copiilor cu surplus ponderal, rezultatele lor școlare și cercul de prieteni. Am
constatat că există o corelație inversă între valoarea IMC și venitul pe membru de
familie, valoarea IMC fiind cu atât mai mare cu cât venitul este mai mic; am găsit o
valoare medie a IMC de 24,86 pentru copiii în familiile cărora venitul pe membru de
familie este inferior a 600 RON/lună și o valoare medie a IMC de 21,53 pentru copiii
din familiile în care venitul mediu este mai mare de 600 RON/ lună; diferența de 3,33
puncte IMC este înalt semnificativă statistic (p=0,027).
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Un alt factor analizat în cadrul anchetei psiho-sociale a fost nivelul de studii al
părinților copiilor cu suprapondere și obezitate; am constatat că există o corelație
inversă între IMC și nivelul de studii, IMC-ul având o valoare mai mare în cazul în
care părinții au studii primare: IMC mediu de 26,66+/- 6,56 pentru copiii ai căror
părinți au studii primare, IMC mediu de 24,50+/- 4,16 pentru copiii ai căror părinți au
studii medii și IMC mediu de 21,47+/-4,12 pentru copiii ai căror părinți au studii
superioare; p=0,0460 arată o diferență semnificativă statistic între cele 3 grupe.
3.3.5. Analiza evaluării clinice și paraclinice a lotului de subiecţi
cu obezitate şi suprapondere
La luarea în evidență a copiilor cu suprapondere și obezitate am determinat
glicemia a jeun, profilul lipidic, transaminazele hepatice; PCR, VSH și fibrinogen
pentru identificarea unui proces inflamator martor al leziunilor aterosclerotice
precoce. Am determinat apolipoproteina B ca marker al concentrației de lipoproteine
aterogene și am realizat dozarea leptinei la pacienții diagnosticați cu obezitate.
Analizând comparativ valorile CT, LDL-colesterol, HDL-colesterol și valoarea IMC
am observat că valorile colesterolului total se corelează pozitiv cu IMC la toate
grupele de vârstă, atât la fete cât și la băieți; valorile medii ale LDL-colesterol se
corelează pozitiv cu IMC, corelația fiind semnificativă statistic în cazul pacienților fete
și băieți din grupa de vârstă 15 - 19 ani (p=0,0092 la fete și p=0,0005 la băieți);
valoarea medie a HDL-colesterol se corelează negativ cu IMC la toate grupele de
vârstă la ambele sexe; în cazul TG am observat că valorile înregistrate la toţi
pacienții obezi au fost mai mari decât cele înregistrate la pacienții supraponderali,
diferența fiind semnificativă statistic (p=0,0163) pentru băieții din grupa de vârstă 15
- 19 ani; valoarea medie a TG a fost corelată pozitiv cu valoarea IMC, valoare
semnificativă statistic obținând pentru grupa băieți 15 - 19 ani; markerii de inflamație
reprezentați de VSH și PCR au avut valori corelate pozitiv cu IMC la toate grupele de
vărstă. Valoarea apolipoproteinei B crește odată cu vârsta și este corelată pozitiv cu
IMC la toate grupele de vârstă, atât la fete cât și la băieți; valorile sunt mai mari în
cazul pacienților obezi față de pacienții supraponderali, diferența fiind semnificativă
statistic în grupele fete 0 - 10 ani (p=0,0030), fete 15 - 19 ani (p=0,0001) și băieți 0 10 ani (p=0,001). Leptina determinată la copiii și adolescenții cu obezitate a
înregistrat o creștere semnificativă odată cu înaintarea în vârstă, în grupa de vârstă
11 - 14 ani având o valoare dublă față de grupa de vârstă 0 - 10 ani și fiind de trei ori
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mai mare ca valoare medie în grupa de vârstă 15 - 19 ani față de grupa de vârstă 0 10 ani.

3.4. Managementul terapeutic individualizat
Managementul terapeutic al obezității a implicat inițial o evaluare a pacientului
(gradul obezității, starea generală de sănătate) și apoi managementul obezității cu
scădere ponderală și ulterior menținerea greutății obținute. Tratamentul a fost
individualizat, fiind adaptat vârstei copilului, nevoilor sale de creștere și dezvoltare,
precum și nivelului socio-cultural și economic al familiei.
Tratamentul prin dietă a avut ca scop obținerea unor schimbări ale obiceiurilor
alimentare ale copilului/adolescentului și ale familiei sale; obiectivele au fost alegerile
alimentare sănătoase, reglarea aportului alimentar, percepția noțiunilor legate de
alimentație - foame, sațietate, plăcere; am insistat asupra faptului că nu sunt
recomandate regimurile și nu am interzis nici un aliment/grup de alimente.
Tratamentul prin activitate fizică a avut ca scop schimbarea obiceiurilor legate
de activitatea fizică a copilului/adolescentului și familiei [27]; obiectivele au fost
creșterea activității fizice - deplasări, jocuri, metode de recreere, sport și reducerea
sedentarismului - scăderea timpului petrecut în fața ecranului [28,29]. Un număr de
16 pacienți (33,33%) au acceptat înscrierea într-o activitate sportivă în mediu
organizat, sub îndrumare specializată - cluburi sportive.

3.5. Analiza evoluției pacienților cu surplus ponderal
Urmărirea pacienților s-a făcut la 3 luni, 6 luni, 12 luni, 18 luni, 2 ani și 3 ani; la
fiecare consultație s-au determinat înălțimea și greutatea, s-a calculat IMC și s-a
făcut încadrarea pe curbele de creștere - aceleași curbe ca și la inițierea studiului;
acest lucru ne-a permis să observăm evoluția pacienților în timp în funcție de
metodele terapeutice folosite - modificarea alimentației sau / și terapie prin mișcare.
Am observat cum pe parcursul studiului IMC-ul pacienților din eșantionul
studiat a înregistrat o scădere a valorii medii - calculul IMC-ului la 3 ani a dus la o
valoare medie de 22,8646, cu 1,09167 puncte mai mică decât valoarea medie inițială
de 23,9563; IMC-ul a avut o pantă descentă după primele 3 luni, chiar dacă cu o
valoare mică de 0,0855 puncte IMC; valoarea sa a continuat să scadă atingând un
minim de 22,7979 după 2 ani de urmărire; scăderea cea mai semnificativă s-a
înregistrat după 1 an de la inițierea tratamentului individualizat - o scădere de 0,3084
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puncte IMC între 1 an și 1 an și jumătate de la debutul intervenției terapeutice; IMCul a avut o scădere trimestrială medie de 0,1365 puncte.
Dacă inițial au fost 25 pacienți înregistrați cu obezitate, la final au fost doar 6
pacienți obezi; în cazul supraponderii inițial am înregistrat 23 de pacienți, la final fiind
18 supraponderali. În concluzie, jumătate dintre pacienții înrolați în studiu au căpătat
greutate normală pentru vârstă și sex, iar dintre cei 24 rămași cu surplus ponderal
doar 6 sunt obezi, restul fiind supraponderali. În toate cazurile am observat că
greutatea a început să varieze după 6 luni (la 6 luni de la debutul studiului
majoritatea pacienților au prezentat aproape aceleași valori ale IMC și ale
percentilei) și s-a stabilizat după 2 ani.
Toți pacienții care au făcut sport au devenit normoponderali.

3.6. Concluzii
1. Obezitatea infantilă nu este percepută ca o boală - nici unul dintre pacienţii
din eșantionul de studiu nu s-a prezentat la consultaţie pentru surplus
ponderal.
2. În studiu s-au introdus cazurile de obezitate comună, nu s-au înregistrat
cazuri de obezitate secundară/sindromică.
3. Surplusul ponderal a avut o prevalenţă mai mare la sexul feminin faţă de cel
masculin, diferenţă semnificativă statistic (p=0,020).
4. Obezitatea a avut o prevalenţă mai mare la fete (64,52%), în timp ce
supraponderea a avut o prevalenţă mai mare la băieţi (70,59%).
5. Prevalenţa supraponderii şi obezităţii a fost mai mare la grupa de vârstă 0 10 ani.
6. Prezenţa obezităţii la părinţi a fost identificată la 66,66% din cazuri.
7. Dintre factorii personali perioada de alăptare şi diversificarea precoce au
prezentat un risc crescut de obezitate (perioada de alăptare sub 4 luni şi
diversificarea alimentaţiei înainte de 5 luni). Introducerea devreme a făinosului
(înainte de 4 luni) şi introducerea proteinei animale din carne înainte de 6 luni
au fost factori care au determinat creşterea IMC-ului la copil, deci sunt factori
de risc pentru obezitate.
8. Comportamentul alimentar cuprinzând erori alimentare a fost identificat în
toate cazurile (100%).
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9. Dintre factorii alimentari a prezentat risc crescut consumul de grăsimi solide
de tip grăsime de porc procesată ca untură şi margarină - valoarea cea mai
mare a IMC=26,22 a fost găsită în cazul copiilor care au avut în alimentaţie
grăsime de porc, urmată de IMC=26,04 la cei care folosesc margarină şi de
IMC=21,13 la cei care consumă unt.
10. Consumul scăzut de fructe s-a asociat cu IMC mare, consumul optim este de
3 porţii/zi.
11. În cazul consumului de sucuri dulci s-a observat cum valoarea IMC creşte
brusc la un consum de 250 ml/zi şi continuă să crească odată cu creşterea
consumului de băuturi dulci, atingând o valoare de 27,6 pentru un consum de
500 ml suc/zi şi o valoare de 29,77 la un consum de 750 ml suc/zi.
12. Analizând valoarea IMC în funcţie de consumul de mezeluri s-a constat că în
cazul copiilor care consumă în fiecare zi mezeluri IMC-ul are o valoare medie
de 25,32, nu foarte diferită de cea a copiilor care consumă mezeluri 5
zile/săptămănă - 24,11, dar mult mai mare faţă de cea găsită la copii care
consumă mezeluri doar de 2 ori/săptămână - 19,9 (diferenţă de 5,42 puncte
IMC, semnificativă statistic: p=0,014).
13. Comportamentul sedentar a predominat în lot (71% dintre subiecţi).
14. Nici un pacient copil sau adolescent cu suprapondere sau obezitate nu avea
o activitate sportivă.
15. Valorea IMC a fost semnificativ statistic mai mare la copii care au avut scutire
medicală - ceea ce demonstrează importanţa sportului la şcoală.
16. Există o corelaţie directă IMC - număr de ore la ecran (televizor, tabletă, etc):
IMC-ul cel mai mare l-au avut copiii care au petrecut peste 4 ore/zi în faţa
ecranului; diferenţa de IMC între copiii cu un screen-time sub 2 ore/zi şi cei cu
peste 4 ore/zi este semnificativă statistic (p=0,0051).
17. Mersul pe jos la şcoală influențează IMC-ul în sensul scăderii acestuia.
18. Locuinţa la curte influențează IMC - locuinţa la curte a determinat o creştere
a activităţii fizice cu cca 28 min/zi ceea ce a dus la o scădere a IMC-ului.
19. Locuința la bloc/curte este corelată cu durata screen-time, pacienții care
locuiesc la bloc petrecând mai mult timp în fața unui ecran față de cei care
locuiesc la curte, diferență înalt semnificativă statistic (p=0,00001).
13

20. Nivelul de studii al părinţilor influenţează IMC-ul copiilor - a existat o corelație
inversă între IMC și nivelul de studii, IMC-ul având o valoare mai mare în
cazul în care părinții au studii primare (IMC mediu de 26,66+/- 6,56 pentru
copiii ai căror părinți au studii primare, IMC mediu de 24,50+/- 4,16 pentru
copiii ai căror părinți au studii medii și IMC mediu de 21,47+/-4,12 pentru
copiii ai căror părinți au studii superioare; p=0,0460 arată o diferență
semnificativă statistic între cele 3 grupe).
21. Venitul pe familie şi pe membru de familie influențează IMC - a existat o
corelație inversă între valoarea IMC și venitul pe membru de familie, valoarea
IMC fiind cu atât mai mare cu cât venitul este mai mic. S-a constatat o valoare
medie a IMC de 24,86 pentru copiii în familiile cărora venitul pe membru de
familie este inferior a 600 RON/lună și o valoare medie a IMC de 21,53
pentru copiii din familii în care venitul mediu este mai mare de 600 RON/ lună;
diferența de 3,33 puncte IMC semnificativă statistic (p=0,027).
22. Durata perioadei de somn influenţează IMC - în cazul copiilor obezi durata
perioadei de somn a fost în medie de 8,68 ore/noapte, mai mică cu 50 minute
faţă de durata medie de somn a copiilor supraponderali; există o corelaţie
pozitivă între IMC şi durata redusă a perioadei de somn.
23. Colesterolul și complicaţiile de tip hepatosteatoză/citoliză hepatică au fost
întâlnite la adolescenţi, deci după o perioadă de timp de la instalarea
obezităţii.
24. Nu s-au întâlnit cazuri de obezitate cu sindrom metabolic (hipertensiune
arterială, dislipidemie, hiperleptinemie, tulburări ale metabolismului glucidic cu
hiperglicemie).
25. Sindromul inflamator biologic a fost întâlnit în 30 de cazuri (66,56%).
26. După managementul timp de 3 ani al sindromului obezogen la copiii şi
adolescenţii din lot evoluţia a fost favorabilă în toate cazurile, toţi pacienţii luaţi
în studiu încadrându-se la final într-o percentilă inferioară.
27. Scăderea semnificativă s-a înregistrat în cazul copiilor care au desfăşurat o
activitate fizică intensă de minim 120 min/săptămână.
28. Toți copiii sau adolescenţii care au efectuat o activitate sportivă au devenit
normoponderali la finalul studiului (100% dintre copiii din sublotul care a făcut
activitate fizică, deci terapie prin mișcare).
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29. Un studiu pe cazuri particulare

de copii şi adolescenţi cu tulburări de

comportament urmăriţi pe o perioadă de 1 an, care au fost trataţi cu
neuroleptice a arătat că neurolepticele sedative de tip levomepromazină
determină o creştere mai accentuată în greutate şi mai ales a circumferinţei
abdominale faţă de alte tipuri de neuroleptice din generaţia a doua
(olanzapină, quetiapină, risperidonă, amisulprid).
30. Totuşi, numărul redus de cazuri nu ne permite să afirmăm că grupa de
neuroleptice de tip sedativ este mai predispusă în a genera o creştere în
greutate semnificativ mai mare deoarece comparaţia se face cu un grup de
neuroleptice din generaţia a doua cu capacităţi diferite de a determina
creşterea în greutate (olanzapina > quetiapina > amisulprid > risperidona).
31. În urma rezultatelor obţinute putem sublinia că privind sindromul obezogen
ca boală rolul medicului de familie îşi pune amprenta spre evoluţia ulterioară
către adultul obez şi managementul terapeutic nonfarmacologic în asistenţa
medicală primară are un rol deosebit la copil şi adolescent.
32. În acelaşi timp, în managementul acestui sindrom alături de medic trebuie
implicaţi activ părinţii, factorii educaţionali (şcoala) cât şi copilul sau
adolescentul.
33. Studiul nostru este printre puţinele studii care analizează sindromul
obezogen la un grup de copii şi adolescenţi atât din punct de vedere al
dezvoltării antropometrice şi al IMC cât şi al modificărilor biologice, fiind primul
studiu de acest fel din ţară.
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