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Caracteristici demografice, antropometrice şi 
de laborator la copiii obezi
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REZUMAT
Introducere. Incidenţa obezităţii a crescut alarmant la populaţia pediatrică, ajungând să reprezinte o problemă de 
sănătate publică globală. Scopul studiului nostru constă în evaluarea parametrilor antropometrici şi de laborator la 
copiii obezi. 
Material şi metodă. Am efectuat un studiu retrospectiv observaţional pe 155 de copii, cu vârste între 5 şi 17 ani, 
internaţi în Clinica Pediatrie I Tg. Mureş, care au fost ulterior împărţiţi în funcţie de IMC în: lotul I – 65 de copii cu IMC 
peste percentila (P) 95; lotul II – 90 de copii cu IMC normal, între P5 şi P85.
Rezultate. Vârsta medie a copiilor obezi a fost semnificativ mai mică decât cea a celor normoponderali (p = 0,0007). 
Greutatea părinţilor este semnificativ mai mare în cazul copiilor obezi, spre deosebire de cei normoponderali (p = 
0,0074, p = 0,0062). Parametrii antropometrici au avut valori semnificativ mai mari la copiii obezi comparativ cu cei 
normoponderali (p < 0,0001). Majoritatea parametrilor HLG au fost semnificativ mai mari la copiii obezi comparativ 
cu cei normoponderali, exceptând hemoglobina. Col T, LDL şi TG au fost semnificativ mai mari la copiii obezi com-
parativ cu cei normoponderali (p = 0,0229 / p = 0,0049 / p = 0,0058), iar HDL a fost semnificativ mai mare în cazul 
copiilor cu greutate normală (p = 0,0419). AST şi ALT au avut valori semnificativ mai mari la lotul de studiu (p = 0,0045 
/ p < 0,0001).
Concluzii. Incidenţa obezităţii la vârstele mici este în creştere. Parametrii antropometrici şi de laborator pot fi indici 
fideli ai obezităţii la copil. 
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STUDII clInIce

INTRODUCERE

Obezitatea a devenit în ultimele decenii o proble-
mă de sănătate publică globală independent de vârstă. 
Evoluţia acestei tulburări a statusului nutriţional este 
umbrită de multiplele complicaţii sistemice atât pe 
termen scurt, cât mai ales pe termen lung. Cu toate că 
majoritatea studiilor raportate în literatura de speciali-
tate sunt efectuate pe populaţia adultă, evaluarea obe-
zităţii la vârsta pediatrică este deosebit de importantă 
dat fiind bine cunoscutul fapt că un copil obez este un 
viitor adult obez. Mai mult, incidenţa obezităţii a cres-
cut alarmant la pacienţii pediatrici. Astfel, Organiza-
ţia Mondială a Sănătăţii a declarat că prevalenţa obe-
zităţii aproape s-a triplat comparativ cu 1975 (1). În 
2016, 41 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani au 
fost identificaţi ca supraponderali sau obezi (1). 
Această prevalenţă creşte cu vârsta deoarece s-a ob-

servat că, după vârsta de 5 ani, peste 340 de milioane 
de copii şi adolescenţi suferă de supraponderabilitate 
sau obezitate (1). 

Etiologia obezităţii este una multifactorială, impli-
când atât factori genetici, cât şi factori de mediu (2). 
Predispoziţia genetică exprimată prin diferite gene cu 
risc crescut pentru apariţia obezităţii este obligatorie 
în determinismul acestei tulburări nutriţionale (2). Cu 
toate acestea, rolul decisiv în dezvoltarea fenotipului 
îl au factorii de mediu sau aşa-numiţii factori „obezo-
genici“, fiind demonstrat faptul că, exceptând sin-
droamele genetice cu obezitate morbidă, în lipsa aces-
tor factori de mediu, indivizii cu predispoziţie genetică 
nu vor dezvolta obezitate. Complicaţiile multisistemi-
ce asociate obezităţii includ diabet zaharat tip 2, disli-
pidemie, sindrom metabolic, steatohepatită nonalcoo-
lică, fibroză hepatică, ciroză hepatică şi, nu în ultimul 
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rând, un spectru larg de patologii cardiovasculare (3). 
Actualmente, studiile au sugerat că aceste complicaţii 
ar putea fi o consecinţă a inflamaţiei sistemice de grad 
scăzut, inflamaţie identificată la pacienţii obezi indi-
ferent de vârstă (4,5). 

Ţinând cont de toate cele menţionate mai sus, eva-
luarea pacientului obez poate reprezenta o provocarea 
multidisciplinară pentru a putea diagnostica în timp 
util potenţialele complicaţii sau chiar pentru a le putea 
preveni. Medicina contemporană încearcă tot mai 
mult să adopte metode neinvazive sau minimum inva-
zive în toate domeniile, în special la vârstele pediatri-
ce, unde complianţa copilului şi a familiei sunt şi mai 
reduse comparativ cu pacienţii adulţi. Astfel, parame-
trii antropometrici precum greutatea (G), înălţimea 
(Î), indicele de masă corporală (IMC), perimetrul ab-
dominal (PA), perimetrul bicoxal (PB), circumferinţa 
medie a braţului (CMB) sau grosimea pliului tricipital 
(GPT) sunt printre cei mai utilizaţi indicatori în evalu-
area pacienţilor obezi. Evaluarea statusului inflamator 
asociat obezităţii prin analizarea hemoleucogramei 
(HLG), a reactanţilor de fază acută sau a diferitelor 
adipokine poate fi, de asemenea, extrem de utilă la 
copiii diagnosticaţi cu obezitate (6,7). Hepatopatiile 
asociate obezităţii reprezintă un alt punct cheie în eva-
luarea pacienţilor pediatrici obezi. Cu toate că puncţia 
biopsie hepatică rămâne diagnosticul de certitudine în 
aceste patologii, noi tehnici ultrasonografice, printre 
care elastografia hepatică, pot fi utile în predicţia 
afectării hepatice atât la populaţia adultă obeză, cât şi 
la cea pediatrică (8-10). 

SCOP

Scopul studiului nostru constă în evaluarea para-
metrilor antropometrici şi de laborator la copiii obezi. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Studiul nostru a fost unul retrospectiv observaţio-
nal, ce a inclus 155 de copii cu vârsta între 5 şi 17 ani 
internaţi în Clinica Pediatrie I Tg. Mureş în perioada 
mai 2017 – octombrie 2019. În funcţie de IMC, copiii 
au fost împărţiţi în două loturi, după cum urmează: 
lotul I, de studiu, care a inclus 65 de copii cu IMC 
peste percentila (P) 95; lotul II, martor, în care au fost 
incluşi 90 de copii cu IMC normal, între P5 şi P85. cri-
teriul de includere în studiu a constat în vârsta între 5 
şi 18 ani, iar cele de excludere au fost: obezitate de 
cauză secundară, boli cronice asociate, boli infecţioa-
se sugerate de tabloul clinic sau analizele de laborator, 
pacienţi cu date incomplete sau cei ai căror aparţină-
tori au refuzat să semneze consimţământul informat 
pentru includere în studiu. Toţi pacienţii incluşi în stu-

diu au beneficiat de anamneză, examen clinic cu eva-
luare antropometrică (G, Î, IMC, PA, PBC, CMB, 
GPT) şi analize de laborator (HLG, viteza de sedi-
mentare a hematiilor – VSH, colesterol total – Col T, 
HDL-colesterol – HDL, LDL-colesterol – LDL, tri-
gliceride – TG, aspartat aminotransferaza – AST, ala-
ninaminotransferaza – ALT, glicemie – GLI, proteine 
totale – Prot T). În ceea ce priveşte parametrii antro-
pometrici, toţi pacienţii au fost evaluaţi de o singură 
persoană antrenată în acest sens. Astfel, G a fost mă-
surată cu cântar cu o eroare de ±10 g, pentru Î a fost 
utilizat un pedometru cu o eroare standard de 0,1 cm 
calibrat zilnic, CMB a fost măsurată la mijlocul dis-
tanţei dintre umăr şi cot, GPT a fost măsurată în ace-
laşi punct pe faţa posterioară a braţului cu ajutorul 
unui şubler, PA a fost evaluat la jumătatea distanţei 
dintre rebordul costal şi spina iliacă anterioară, iar 
PBC a fost evaluat unind cei doi trohanteri femurali. 

Analiza statistică a cuprins elemente de statistică 
descriptivă (media, mediana, deviația standard) si ele-
mente de statistică inferențială. Testul Shapiro-Wilk a 
fost aplicat în vederea determinării distribuției seriilor 
de date analizate. Pentru comparare de medii, s-a apli-
cat testul t-Student pentru date nepereche, testul t-Stu-
dent cu corecție Welch, respectiv testul Mann-Whit-
ney, test nonparametric pentru comparare de mediane. 
Pragul de semnificație ales pentru valoarea p a fost 
0,05. Analiza statistică a fost efectuată folosind utili-
tarul GraphPad Prism varianta trial.

Toţi părinţii/aparţinătorii au semnat consimţămân-
tul informat pentru includerea copiilor în studiu. Stu-
diul a fost efectuat conform principiilor Declarației de 
la Helsinki și aprobat de comisia de etică a Universității 
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George 
Emil Palade“ din Târgu Mureș nr. 35/07.04.2017. 

REZULTATE

Studiul nostru efectuat pe 155 de copii a cuprins 
65 de copii obezi şi 90 de copii normoponderali. Vâr-
sta medie a copiilor obezi a fost semnificativ mai mică 
decât cea a celor normoponderali, şi anume 10,25 ± 
3,28 versus 12,18± 3,48 ani (p=0,0007). Copiii incluşi 
în lotul de studiu au avut o greutate mai mare la naşte-
re comparativ cu cei din lotul martor, însă fără semni-
ficaţie statistică (p = 0,1828). În ceea ce priveşte înăl-
ţimea, copiii cu greutate normală incluşi în studiu 
nostru au fost semnificativ mai înalţi comparativ cu 
cei obezi (152,40±15,83 versus 145,40±18,58 cm, p = 
0,0111). Am evaluat, de asemenea, greutatea părinţi-
lor şi am observat că atât greutatea mamei, cât şi a 
tatălui sunt semnificativ mai mari în cazul copiilor 
obezi, spre deosebire de cei normoponderali (p = 
0,0074, p = 0,0062).
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Toate datele demografice ale pacienţilor incluşi în 
studiul nostru sunt menţionate în Tabelul 1. 

Parametrii antropometrici evaluaţi la ambele loturi 
incluse în studiul nostru au cuprins IMC, CMB, GPT, 
PA şi PB. Astfel, toţi aceşti parametrii au avut valori 
semnificativ mai mari la copiii obezi comparativ cu 
cei normoponderali: IMC 26,87±4,833 kg/m2 versus 
18,9±2,92 kg/m2 (p < 0,0001); CMB 29,27±4,546 cm 
versus 23,59±3,798 cm (p < 0,0001), GPT 19,34±6,745 
mm versus 23,59±3,798 mm (p < 0,0001), PB 
89,2±14,97 cm versus 74,16±12,4 cm (p < 0,0001), 
PA 89,29±15,05 cm versus 67,82±9,118 cm (p < 
0,0001) (Tabelul 2). 

În ceea ce priveşte analizele de laborator, am eva-
luat atât HLG, cât şi multiplii parametri biochimici la 
cele două loturi incluse în studiul nostru (Tabel 3). 
Majoritatea parametrilor din hemoleucogramă au fost 
semnificativ mai mari la copiii obezi comparativ cu 
cei normoponderali, cu excepţia hemoglobinei, care a 
fost mai mare în cazul pacienţilor din lotul martor, 
însă fără semnificaţie statistică. VSH-ul, ca reactant 
de fază acută, a fost, de asemenea, semnificativ mai 
mare la copiii obezi comparativ cu cei normoponde-
rali (p = 0,0344). Dintre parametrii profilului lipidic, 
Col T, LDL şi TG au fost semnificativ mai mari la 
copiii incluşi în lotul de studiu, spre deosebire de cei 

TABELUL 1. Caracteristici demografice ale celor două loturi
Variabile Copii cu obezitate (Lot de studiu) Copii normoponderali (Lot martor) p

Media±SD 
 (Mediana) 

Interval
[min-max]

Media±SD 
 (Mediana)

Interval
[min-max]

Vârstă (ani) 10,25 ± 3,28 (10) [5,00-17,00] 12,18± 3,48 (13) [5,00-17,00] *0,0007
G la naștere (kg) 3,31±0,54 (3,3) [2,095-4,880] 3,28±1,052 (3,2) [2,060-3,670] *0,1828
G actuală (kg) 59,35±22,54 (58,3) [22,60-109,00] 45,08±14,05 (45,95) [18,30-76,50] <0,0001
Înălțime (cm) 145,40±18,58 (145) [106,00-188,00] 152,40±15,83 (155) [116,00-183,00] *0,0111
Greutatea mamei (kg) 75,56±14,18 (75) [47,00-112,00] 69,21±13,60 (66) [45,00-105,00] *0,0074
Greutatea tatălui (kg) 92,92±16,05 (91) [65,00-135,00] 86,16±17,55 (85) [58,00-170,00] *0,0062

TABELUL 2. Parametrii antropometrici la cele 2 loturi
Variabile Lot de studiu Lot martor p

Media±SD 
(Mediana) 

Interval
[min-max]

Media ±SD (Mediana) Interval
[min-max]

IMC (kg/m2) 26,87±4,833 (26,1) [19,1-40,9] 18,9±2,92 (18,6) [13,5-27,4] <0,0001
CMB (cm) 29,27±4,546 (29) [20-40] 23,59±3,798 (24) [15-32] <0,0001
GPT (mm) 19,34±6,745 (18,1) [5-37,5] 12,96±4,741 (12,71) [4,56-31,87] *<0,0001
PB (cm) 89,2±14,97 (88) [62-127] 74,16±12,4 (75) [14,36-103] *<0,0001
PA (cm) 89,29±15,05 (89) [59-134] 67,82±9,118 (68) [49-86] <0,0001

TABELUL 3. Parametrii de laborator la cele 2 loturi
Variabile Lot de studiu Lot martor p

Media±SD (Mediana) Interval
[min-max]

Media±SD (Mediana) Interval
[min-max]

Eritrocite (103/µl) 4,969±0,3864 (4,98) [3,66-5,91] 4,821±0,3666 (4,75) [4,191-6,13] *0,0010
Hemoglobină (g/dl) 13,38±1,289 (13,6) [8,3-15,8] 13,53±1,1 (13,3) [10,6-17,1] *0,7841
Leucocite (103/µl) 8178±2915 (7470) [1222-22720] 7138±1904 (6640) [4180-12190] *0,0045
Neutrofile (103/µl) 4483±2284 (3790) [1950-14180] 3850±1803 (3450) [1170-10050] *0,0464
Limfocite (103/µl) 2897±1014 (2680) [1060-7820] 2373±718 (2300) [880-4690] *0,0001
Trombocite (103/µl) 337,3±91,48 (321,5) [99-553] 290,6±66,46 (284) [157-485] *0,0008
VSH (mmHg) 13,14±8,782 (12) [2-39] 10,92±8,822 (6) [2-31] *0,0344
Col T (mg/dl) 159,6±27,32 (156,2) [106,7-233] 149,8±29,6 (146,3) [50,76-220,5] *0,0229
HDL (mg/dl) 44,44±11,31 (43,26) [22,86-76,87] 48,97±12,43 (47,15) [26,77-88,60] *0,0419
LDL (mg/dl) 91,74±25,07 (91,02) [46-169] 80,80±22,25 (77,27) [41-135,9] *0,0049
TG (mg/dl) 105,8±57,01 (90,8) [39,4-358] 85,22±42,39 (77,75) [26-292,8] *0,0058
AST (u/l) 28,4±25,5 (23,9) [12-214,9] 22,44±12 (20,4) [11,1-109,2] *0,0045
ALT (u/l) 28,43±46,65 (18,2) [8,4-373,4] 14,54±9,671 (12,1) [6,6-74,5] *<0,0001
Prot T (mg/dl) 7,559±0,4866 (7,52) [5,84-8,69] 7,497±0,4314 (7,49) [6,34-8,47] 0,4050
Gli (mg/dl) 86,6±10,17 (85,6) [58,5-114,1] 85,63±9,143 (84,4) [49,4-111,5] *0,6597
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incluşi în lotul martor (p = 0,0229 / p = 0,0049 / p = 
0,0058). În mod contrar, HDL a fost semnificativ mai 
mare în cazul copiilor cu greutate normală comparativ 
cu cei obezi (p = 0,0419). Evaluarea funcţiei hepatice 
a evidenţiat valori semnificativ mai mari ale ambelor 
transaminazelor, AST şi ALT, la copiii diagnosticaţi 
cu obezitate în comparaţie cu cei normoponderali (p = 
0,0045 / p < 0,0001). Am observat valori mai mari ale 
Prot T şi Gli la pacienţii obezi comparativ cu cei a 
căror greutate a fost normală, însă fără semnificaţie 
statistică (p = 0,4050 / p = 0,6597). 

DISCUŢII

Obezitatea copilului a atins cote alarmante în în-
treaga lume, atrăgând după sine creşterea numărului 
de complicaţii asociate acestei patologii. Un studiu 
efectuat pe copiii din România a demonstrat că 11,6% 
dintre copiii cu vârsta sub 8 ani sunt diagnosticaţi cu 
obezitate, în timp ce 26,8% sunt supraponderali (11). 
În mod similar, vârsta medie a copiilor obezi incluşi 
în studiul nostru a fost semnificativ mai mică, spre 
deosebire de cea a copiilor cu greutate normală. Mul-
tiple studii au demonstrat că greutatea la naştere este 
influenţată de câştigul ponderal excesiv al mamei pe 
durata sarcinii, fiind semnificativ mai mare în cazul 
copiilor care provin din mame cu exces ponderal pe 
durata sarcinii comparativ cu cei ale căror mame au 
avut un câştig ponderal gestaţional normal (12-15). 
Mai mult, un alt studiu efectuat pe copii obezi din Ro-
mânia a evidenţiat o greutate la naştere mai mare în 
cazul copiilor obezi comparativ cu cei normoponde-
rali, sugerând că greutatea mare la naştere poate duce 
la o creştere ponderală excesivă pe perioada copilăriei 
(5). Rezultatele noastre susţin aceste studii, dat fiind 
faptul că lotul nostru de copii obezi a avut, de aseme-
nea, o greutate la naştere mai mare comparativ cu lo-
tul martor. Greutatea părinţilor poate influenţa, la rân-
dul ei, greutatea copilului atât din punctul de vedere al 
factorilor genetici, cât şi în ceea ce priveşte obiceiuri-
le alimentare sau sedentarismul (16). În mod similar, 
studiul nostru a evidenţiat că greutatea părinţilor a 
fost semnificativ mai mare în cazul copiilor obezi, 
spre deosebire de cei normoponderali. 

Parametrii antropometrici fac parte din evaluarea 
noninvazivă a pacienţilor obezi, ei putând fi corelaţi 
cu diferiţi indicatori ai grăsimii viscerale. Un studiu 
similar celui efectuat de noi, care a inclus 121 de copii 
obezi şi 143 de copii normoponderali, a evidenţiat va-
lori semnificativ mai mari ale CMB, GPT, PA şi PB în 
cazul copiilor cu greutate excesivă comparativ cu cei 
incluşi în lotul martor (17). În mod similar, rezultatele 
noastre au arătat valori mai mari ale parametrilor an-
tropometrici la copiii obezi comparativ cu cei normo-
ponderali.

Parametrii din HLG sunt utili în diagnosticarea in-
flamaţiei de grad scăzut asociate obezităţii (5), date 
fiind multiplele complicaţii ce rezultă din această in-
flamaţie sistemică. Conform unui studiu efectuat pe 
223 de pacienţi, creşterea IMC se asociază cu creşte-
rea numărului de leucocite, limfocite, neutrofile şi 
trombocite (18). Mai mult, se pare că statusul infla-
mator este mai bine reflectat de numărul de neutrofile, 
în timp ce cel nutriţional şi cel general sunt exprimate 
mai fidel de numărul de limfocite (19), iar gradul obe-
zităţii pare a fi direct legat de numărul de neutrofile 
(20). Reactanţii de fază acută, precum proteina C re-
activă şi VSH-ul, sunt alţi parametri care se corelează 
în mod direct cu statusul inflamator sistemic identifi-
cat la pacienţii obezi (21,22). Alte studii au demonstat 
că numărul crescut de trombocite poate reprezenta un 
factor de risc important la pacienţii obezi (23). În ceea 
ce priveşte studiul nostru, rezultatele noastre sunt si-
milare celor menţionate anterior, dat fiind faptul că 
am observat un număr semnificativ mai mare al leu-
cocitelor, neutrofilelor, limfocitelor şi trombocitelor 
la copiii obezi spre deosebire de cei incluşi în lotul 
martori. Mai mult, copiii obezi au avut valori mai 
mari ale VSH-ului comparativ cu cei normoponderali. 

Profilul lipidic are o deosebită importanţă în eva-
luarea pacienţilor pediatrici obezi deoarece obezitatea 
se asociază cu ateroscleroză precoce, factor de risc 
cardiovascular major ce persistă în perioada de adult 
(24). Astfel, a fost demonstrat că nivelurile crescute 
ale LDL şi cele scăzute ale HDL contribuie la forma-
rea plăcilor aterosclerotice (25). Mai mult, asocierea 
dintre hipertrigliceridemie şi scăderea HDL poate 
duce la insulinorezistenţă (26). Evaluând aceşti fac-
tori de risc cardiovascular şi metabolic în studiul nos-
tru, am observat că, în ciuda vârstei mici a populaţiei 
studiate, nivelurile Col T, LDL şi TG au fost semnifi-
cativ mai mari la pacienţii diagnosticaţi cu obezitate 
comparativ cu cei al căror status nutriţional este nor-
mal. Mai mult, HDL a prezentat valori semnificativ 
mai mici la copiii din lotul de sudiu comparativ cu cei 
incluşi în lotul martor. 

Este bine cunoscut faptul că pacienţii obezi suferă 
de diferite grade de afectare hepatică, de la simplă ste-
atoză până la fibroză avansată şi chiar ciroză. Hepato-
patia nonalcoolică steatozică a devenit în ultimele de-
cenii cea mai frecventă formă de hepatopatie cronică, 
cu o prevalenţă între 5 şi 17% în ţările vestice (27). 
Astfel, evaluarea de rutină a transaminazelor, a biliru-
binei, glicemiei à jeun, precum şi evaluarea parame-
trilor profilului lipidic sunt utile la pacienţii cu fenotip 
de sindrom metabolic pentru a prezice afectarea hepa-
tică (28). În mod similar, copiii obezi incluşi în studiul 
nostru au avut valori mai mari ale transaminazelor şi 
glicemiei comparativ cu cei normoponderali. 

Limitările studiului nostru constau în numărul re-
lativ mic de subiecţi, lipsa evaluarii factorilor genetici 
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şi a dietei în determinismul obezităţii, precum şi fap-
tul că populaţia studiată provinde dintr-o singura zonă 
geografică a ţării noastre. Cu toate acestea, studiul 
nostru poate fi considerat un studiu pilot, fiind printre 
puţinele care a evaluat atât parametrii antropometrici, 
cât şi cei de laborator la copii. 

CONCLUZII
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obezitatea la copii, putând reprezenta metode utile în 
diagnosticul acestei patologii. Inflamaţia sistemică 
asociată obezităţii copilului poate fi diagnosticată prin 
evaluarea parametrilor hemoleucogramei sau a VSH-
ului, ale căror valori sunt semnificativ mai mari în ca-
zul copiilor obezi. Mai mult, profilul lipidic şi evalua-
rea funcţiei hepatice pot dovedi instalarea precoce a 
efectelor negative multisistemice asociate obezităţii. 
Sunt necesare studii viitoare, care să ia în considerare 
şi alţi factori de mediu, pentru a determina cu exacti-
tate rolul fiecăruia în determinismul obezităţii copilu-
lui. 
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