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REZUMAT
Sindromul metabolic reprezintă o problemă de mare actualitate, prin creşterea alarmantă a prevalenţei 

acestuia la copii, precum şi prin prisma complexităţii mecanismelor fi ziopatologice, multiplelor variante 
posibile de asocieri a componentelor clinice cu mare risc de a genera diverse complicaţii. Acest fapt impune 
diagnosticul precoce al factorilor de risc asociaţi cu acest sindrom şi identifi carea la etape preclinice a 
sindromului metabolic prin noi biomarkeri non-invazivi.

Obiectivele studiului. Determinarea prevalenţei sindromului metabolic la copiii obezi conform criteriilor 
Federaţiei Internaţionale de Diabet; estimarea informativităţii metodei HOMA IR de apreciere a insulino-
rezistenţei; evaluarea rolului unor adipokine ca biomarkeri de diagnostic precoce al dereglărilor metabolice.

Material şi metode. Cercetarea a inclus 218 copii supraponderali şi obezi cu vârsta 10-18 ani. 
Diagnosticul sindromului metabolic (SM) s-a stabilit conform consensului IDF (Federaţiei Internaţionale 
de Diabet) pentru defi nirea sindromului metabolic la copii (anul 2007). Glicemia bazală, parametrii 
profi lului lipidic (colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, trigliceride) au fost determinate prin me-
toda colorimetrie optică. Adiponectina, leptina serică şi TNFα s-au apreciat prin metoda ELISA. PCRhs – 
latex-imunoturbidimetrie. Insulina serică – metoda imunochimică cu detecţie prin electrochemiluminiscenţă 
(ECLIA). HOMA IR – calculat prin formula = insulina à jeun (μU/ml)x glicemia à jeun (mmol/l)/22,5. 

Rezultatele obţinute. Sindromul metabolic conform consensului IDF s-a diagnosticat la 46 de copii 
(21,10%) din 218 copii supraponderali şi obezi incluşi în cercetare. Insulina serică s-a constatat elevată 
semnifi cativ statistic la copiii supraponderali şi obezi cu sindrom metabolic (31,26 ± 2,22 μU/mL) faţă de 
copiii supraponderali şi obezi fără sindrom metabolic (16,71 ± 0,65 μU/mL) (p < 0,001). Indicele HOMA IR 
a înregistrat o corelaţie semnifi cativ statistică pozitivă cu parametrii metabolici (colesterolul total, LDL-C, 
trigliceride, glicemia à jeun), valorile tensiunii arteriale, leptina serică, parametrii antropometrici (IMC, 
CA), markerii proinfl amatorii (TNFα, PCRhs) şi o corelaţie negativă, de asemenea, semnifi cativ statistică 
cu HDL colesterol şi adiponectina serică. Leptina, TNFα şi PCRhs au fost crescute, iar adiponectina scăzută 
preponderent la copiii diagnosticaţi cu sindrom metabolic, totodată, leptina, TNFα şi PCRhs s-au corelat 
pozitiv, iar adiponectina negativ cu parametrii metabolici, antropometrici şi valorile tensionale. Dislipidemia 
înregistrată la copii cu sindrom metabolic s-a caracterizat preponderent prin hipertrigliceridemie (1,85 ± 
0,10 mmol/l) şi reducerea semnifi cativă a nivelului de HDL-colesterol (1,12 ± 0,03 mmol/l). 

Concluzie. Utilizarea criteriilor IDF de defi nire a sindromului metabolic în comun cu aprecierea mode-
lului homeostatic al evaluării indirecte a rezistenţei la insulină – HOMA-IR şi a biomarkerilor care 
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integrează semnale metabolice şi infl amatorii (a adipokinelor, citokinelor) – constituie instrumente valoroase 
în identifi carea copiilor cu sindrom metabolic.
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ABSTRACT
Metabolic syndrome represents a problem of current interest because of alarming increase in its preva-

lence at children, as well as due to the complexity of pathophysiological mechanisms, many possible variants 
in combinations of clinical components with great risk to cause diff erent complications. This fact enforces 
early diagnostics associated with this syndrome and identifi cation of the metabolic syndrome at the pre-
clinical stage with the help of new noninvasive biomarkers.

Objectives of the investigation. Determination of the metabolic syndrome prevalence at children with 
obesity according to the criteria IDF; estimation of the informativity of the HOMA IR method in the evalu-
ation of the insulin resistance; evaluation of the role of the adipokines as a biomarker in early diagnostics of 
the metabolic disorder.

Material and methods. The investigation included 218 children with overweight and obesity at the age 
of 10-18. Diagnostics of the metabolic syndrome was performed according to the consensus IDF (Interna-
tional Diabetes Federation) of the defi nition of the metabolic syndrome at children (2007).

Basal glucose, lipid parameters (total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglycerides) were 
determined through the method of optical colorimetry. Adiponectin, serum leptin and TNF-α were investi-
gated through ELISA method. PCRhs –immunoturbidimetric latex method. Serum insulin was determined 
through chemiluminescent method. HOMA IR was calculated using the formula insulin a jeun (μU/ml)x 
glucose a jeun (mmol/l)/22.5. 

Results. Metabolic syndrome according to the consensus IDF was diagnosed at 46 children (21.10%) 
from 218 children with overweight and obesity included in the investigation. The level of serum insulin was 
statistically signifi cant increased at children with overweight or obesity and metabolic syndrome (31.6 ± 
2.22 μU/mL) in comparison with the children with obesity or overweight without metabolic syndrome 
(16.71 ± 0.65 μU/mL) (p < 0.001). HOMA IR index showed statistically signifi cant positive correlation 
with metabolic parameters (total cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, glucose a jeun), arterial tension 
values, serum leptin, anthropometry parameters (abdominal circumference, body mass index), proinfl am-
matory markers (TNFα, PCRhs) and negativ correlation, also statistically signifi cant, with HDL choles-
terol and serum adiponectin.

The level of leptin, TNFα and PCRhs was increased, but that of adiponectin reduced preponderant at 
children with metabolic syndrome, simultaneously, leptin, TNFα and PCRhs were correlated positive, but 
adiponectin negative with the metabolic and anthropometry parameters and tension values.

Dislipidemia determined at children with metabolic syndrome was mainly characterised through hyper-
gliceridemia (1.85 ± 0.10 mmol/l) and signifi cant lowering of the HDL-colesterol level (1.12 ± 0.03 mmol/l).

Conclusion. Using criteria IDF to defi ne the metabolic syndrome in common with appreciating of the 
homeostatic model on indirect evaluation of insulin resistence – HOMA-IR and the biomarkers which inte-
grates metabolic and infl ammation signals (adipokines, cytokines ) are valuable tools in identifi cation of 
children with metabolic syndrome.
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INTRODUCERE
Epidemia obezităţii la nivel mondial în ulti -

mele decenii este responsabilă pentru creșterea 
prevalenţei hipertensiunii arteriale esenţiale la 
copil, scăderea pragului vârstei de debut al aces-
teia, precum și de apariţia la copil a patologiilor 
diagnosti cate în principal la adulţi, cum ar fi  
sindromul metabolic. O revizuire sistemică re-
centă a studiilor publicate în anii 2003-2013 a 

constatat o prevalenţă a sindromului metabolic 
la copii de 3,3% – populaţia generală, 11,9% la 
copiii supraponderali și de 29,2% la copiii obezi 
(1). 

Un rol important în eti opatogenia SM îi re-
vine obezităţii abdominale și insulinorezistenţei 
(2). Ţesutul adipos, în special cel visceral, este 
considerat astăzi cel mai mare și mai nou organ 
endocrin, care sinteti zează în circulaţie un șir de 
substanţe biologic acti ve (adipokine, citokine) – 
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veriga de legătură între obezitate și celelalte 
com ponente ale sindromului metabolic (hiper-
tensiune arterială, alterarea toleranţei la glucoză 
sau diabet zaharat, dislipidemie), iar insulino re-
zistenţa și hiperinsulinemia consti tuie pivotul 
central al tulburărilor metabolice (3,4). Există 
di verse instrumente folosite pentru cuanti fi carea 
rezistenţei la insulină – directe și indirecte. O 
valoare a indicelui HOMA-IR de 2,5 este consi-
de rată drept indicator indirect al insulino rezis-
tenţei la adulţi, dar valoarea corespunzătoare la 
copii nu a fost stabilită; unele studii efectuate pe 
eșanti oane mici de copii au raportat valorile 
HOMA-IR variind între 2,22 și 3,16, fi ind nece-
sare cercetări suplimentare pentru aprecierea 
uti lităţii acestuia la copii (5,6,7). 

OBIECTIVELE STUDIULUI
Determinarea prevalenţei sindromului meta-

bolic la copiii obezi conform criteriilor Federaţiei 
Internaţionale de Diabet; esti marea informa ti vi-
tăţii metodei HOMA-IR de apreciere a insulino-
rezistenţei; evaluarea rolului unor adipokine ca 
biomarkeri de diagnosti c precoce al dereglărilor 
metabolice. 

MATERIAL ŞI METODE
Cercetarea a inclus 218 copii supraponderali 

şi obezi cu vârsta 10-18 ani. Pentru diagnosti cul 
sindromului metabolic s-au uti lizat criteriile IDF 
(2007) de defi nire a sindromului metabolic la 
copii (8):

• pentru copiii cu vârsta între 10-16 ani – 
sindromul metabolic s-a stabilit în pre-
zenţa obezităţii abdominale (circum ferin-
ţei taliei ≥ percenti la 90) şi prezenţa a 
două sau mai multe caracteristi ci clinice 
(trigliceride ≥ 1,7 mmol/l, valori ale HDL-
colesterolului < 1,03 mmol/l, valori ele-
vate ale tensiunii arteriale (TAS ≥ 130 
mmHg, TAD ≥ 85 mmHg ), glicemia à jeun 
≥ 5,6 mmol/l). 

• pentru copiii de peste 16 ani s-au uti lizat 
criteriile IDF pentru adulţi: CA > 94 cm la 
băieţi, > 80 cm la fete în asociere cu două 
din următoarele: trigliceride ≥ 1,7 mmol/l, 
valori ale HDL-colesterolului < 1,03 mmol/l 
la băieţi şi < 1,29 mmol/l la fete, valori 
ele vate ale tensiunii arteriale (TAS ≥ 130 
mmHg, TAD ≥ 85 mmHg ), glicemia à jeun 
≥ 5,6 mmol/l 

În funcţie de prezenţa sindromului metabolic, 
copiii au fost reparti zaţi în două loturi de cerce-

tare: lotul I a inclus 172 de copii supraponderali 
și obezi fără sindrom metabolic, lotul II – 46 de 
copii supraponderali și obezi diagnosti caţi cu 
sin drom metabolic.

Glicemia bazală, parametrii profi lului lipidic 
(colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol, 
trigliceride) s-au determinat prin metoda colori-
metrie opti că. Adiponecti na, lepti na serică și 
TNFα s-au apreciat prin metoda ELISA. PCRhs – 
latex-imunoturbidimetrie. Insulina serică – me-
toda hemiluminiscentă. HOMA-IR calculat prin 
formula = insulina à jeun (μU/ml) x glicemia à 
jeun (mmol/l)/22,5. 

REZULTATE
Sindromul metabolic conform consensului 

IDF s-a diagnosti cat la 46 de copii (21,10%) din 218 
copiii supraponderali și obezi, dintre care 1 copil 
(2,17%) a asociat la circumferinţa abdomenului 
(CA) ≥ percenti la 90 – hipertensiune arterială 
(HTA) și majorarea glicemiei à jeun, 2 copii 
(4,35%) – diminuarea fracţiunii HDL a coleste ro-
lului și glicemia à jeun majorată, 13 copii 
(28,26%) – diminuarea HDL colesterolului și HTA, 
2 copii (4,35%) – diminuarea HDL colestero lului, 
HTA și majorarea glicemiei à jeun, 1 copil (2,17%) 
a asociat elevarea serică a trigliceridelor și a 
glicemiei à jeun, 5 copii (10,87%) – HTA și hi per-
trigliceridemie, 2 copii (4,35%) – HTA, ma jorarea 
serică a trigliceridelor și a glicemiei à jeun, 3 
copii (6,52%) – majorarea trigliceridelor și di mi-
nuarea HDL colesterolului, 1 copil (2,17%) – ma-
jorarea trigliceridelor, glucozei à jeun și di mi-
nuarea HDL colesterolului, 14 copii (30,43%) 
– majorarea trigliceridelor, diminuarea HDL co -
les   te rolului și hipertensiune arterială, iar 2 copii 
(4,35%) au asociat toţi cei 4 factori de risc – HTA, 
majorarea glicemiei à jeun, trigliceridelor și 
diminuarea HDL colesterolului.

În funcţie de prezenţa sindromului metabolic, 
copiii au fost reparti zaţi în două loturi de cerce-
tare: lotul I – 172 copii supraponderali și obezi 
fără sindrom metabolic, iar lotul II a fost consti -
tuit din 46 de copii supraponderali și obezi diag-
nosti caţi cu sindrom metabolic.

Analizând parametrii metabolismului lipidic, 
am constatat următoarele: copiii diagnosti caţi 
cu sindrom metabolic au asociat cele mai impor-
tante dereglări metabolice (colesterol total 5,28 
± 0,11 mmol/l, LDL colesterol – 3,08 ± 0,10 mmol/l, 
HDL colesterol – 1,12 ± 0,03 mmol/l, trigliceride 
serice – 1,85 ± 0,10 mmol/l) faţă de copiii fără 
sindrom metabolic (colesterol total 4,78 ± 0,05 
mmol/l, LDL colesterol – 2,43 ± 0,06 mmol/l, 
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HDL colesterol – 1,42 ± 0,02 mmol/l, trigliceridele 
serice – 1,47 ± 0,04 mmol/l) (p < 0,001) (Tabelul 1).

În ceea ce privește evaluarea metabolismului 
glucidic (Tabelul 1) valoarea glucozei serice à 
jeun în ambele loturi de cercetare s-a constatat 
în limitele normati velor de vârstă, înregistrân-
du-se însă valori mai înalte la copiii diagnosti caţi 
cu sindrom metabolic (4,99 ± 0,11 mmol/l) com-
parati v cu copiii fără sindrom metabolic (4,61 ± 
0,05 mmol/l) (< 0,01).

Un alt indicator al dereglărilor metabolice – 
insulina serică s-a constatat elevată semnifi cati v 
la copiii cu sindrom metabolic (31,26 ± 2,22 μU/
mL) faţă de copiii fără sindrom metabolic (16,71 
± 0,65 μU/mL) (p < 0,001) (Tabelul 1). 

Indicele HOMA-IR, care reprezintă modelul 
homeostati c de evaluare indirectă a rezistenţei 
la insulină, s-a constatat semnifi cati v majorat la 
copiii diagnosti caţi cu sindrom metabolic (6,91 ± 
0,52) comparati v cu lotul copiilor fără sindrom 
metabolic (3,43 ± 0,14) (p < 0,001) (Tabelul 1). 
Totodată, indicele HOMA-IR a înregistrat o core-
laţie poziti vă cu colesterolul total (r = +0,33, p  < 
0,001), LDL colesterol (r = +0,36, p < 0,001), tri-
gli ceride (r = 0,38, p < 0,001), glicemia à jeun (r 
= 0,35, p < 0,001), valorile tensiunii arteriale sis-
to lice (r = +0,38, p < 0,001), CA (r = +0,63, p < 
0,001), IMC (+ 0,44), lepti na serică (r = +0,64, p 
< 0,001), TNFα ( r= +0,66, p < 0,001), PCRhs (r = 
+0,62, p < 0,001) și o corelaţie negati vă cu HDL 
colesterol (r = -0,40, p < 0,001) și adiponecti na 
serică (r= -0,51, p<0,001).

Analizând unele aspecte ale adipokinelor la 
loturile studiate, am constatat valori medii ale 
adiponecti nei semnifi cati v stati sti c mai mici 
(5,18 ± 0,16 ng/ml), iar ale lepti nei (20,47 ± 0,95 
ng/ml) semnifi cati v stati sti c mai mari la pacienţii 
cu sindrom metabolic comparati v cu valorile medii 
ale adiponecti nei (6,80 ± 0,13 ng/ml) și lepti nei 
(11,74 ± 0,39 ng/ml) înregistrate la copiii fără 
sindrom metabolic. De asemenea, copiii cu sin-
drom metabolic au avut un nivel seric al PCRhs 

de 3,65 ± 0,14 mg/l și TNFα – 13,07 ± 0,68 pg/ml, 
semnifi cati v mai mare decât la copiii fără sin-
drom metabolic (PCR hs 2,25 ± 0,08 mg/l, TNFα 
7,48 ± 0,21 pg/ml) (p < 0,001) (Fig. 1).

TABELUL 1. Caracteristi cile metabolismului lipidic şi glucidic la loturile studiate

Lotul copiilor 
fără sindrom 

metabolic

Lotul copiilor
cu sindrom 
metabolic

p

N M m N M m

Colesterol total (mmol/l) 172 4,78 0,05 46 5,28 0,11 < 0,001
HDL colesterol (mmol/l) 172 1,42 0,02 46 1,12 0,03 < 0,001
LDL colesterol (mmol/l) 172 2,43 0,06 46 3,08 0,10 < 0,001
Trigliceride (mmol/l) 172 1,47 0,04 46 1,85 0,10 < 0,01
Glucoza à jeun (mmol/l) 172 4,61 0,05 46 4,99 0,11 < 0,01
Insulina serică μU/ml 172 16,71 0,65 46 31,26 2,22 < 0,001
HOMA-IR 172 3,43 0,14 46 6,91 0,52 <  0,001

FIGURA 1. Valorile medii ale adipokinelor (citokinelor) 
în funcţie de loturile studiate

Analizând unele corelaţii între adipokine (adi-
ponecti na și lepti na) cu parametrii metabolici, 
am obţinut următoarele date: corelaţii negati ve, 
semnifi cati v stati sti ce între adiponecti nă și 
colesterolul total (r = -0,40, p < 0,001), LDL 
colesterol (r = -0,53, p < 0,001), trigliceride (r = 
-0,46, p < 0,001), IMC (r = -0,63, p < 0,001) și CA 
(r = -0,62, p < 0,001). O corelaţie poziti vă, de 
asemenea semnifi cati vă stati sti c, s-a obţinut 
între lepti nă și IMC (r = +0,67, p < 0,001), CA (r= 
+0,74, p < 0,001), LDL colesterol (r = +0,56, p < 
0,001), trigliceride (r = +0,47, p < 0,001) și nega-
ti vă între lepti nă și HDL colesterol (r = -0,47, p < 
0,001). Glicemia à jeun s-a corelat poziti v cu 
lepti na (r = +0,20, p < 0,01) și negati v cu adi po-
necti na (r = -0,24, p < 0,05). Lepti na s-a corelat 
poziti v (r = +0,48, p < 0,001), iar adiponecti na 
negati v (r = -0,48, p < 0,001) cu valorile tensiunii 
arteriale sistolice (TAS). De asemenea, s-a înre-
gistrat o corelaţie negati vă, semnifi cati vă stati s-
ti c între adiponecti nă și lepti na serică (r = -0,58, 
p < 0,001) (Tabelul 2). 

PCRhs a arătat o corelaţie poziti vă cu IMC (r= 
+0,69, p < 0,001), CA (r = +0,74, p < 0,001), 
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valorile TAS (r = +0,63, p < 0,001), colesterol 
total (r = +0,43, p < 0,001), LDL colesterol (r = 
+0,52, p < 0,001), trigliceride (r = +0,47, p < 
0,001), glicemia à jeun (r = +030, p < 0,001), lep-
ti nă (r = +0,72, p < 0,001), TNFα (r = +0,80, p < 
0,001) şi o corelaţie negati vă cu HDL colesterol 
(r = -0,59, p < 0,001) şi adiponecti nă (r = -0,75, p 
< 0,001) (Tabelul 3). 

TABELUL 3. Corelaţii între nivelurile serice ale PCR hs 
cu parametrii biochimici, antropometrici şi valorile 
tensionale

r p
Vârsta +0,33 < 0,001
IMC +0,69 < 0,001
CA +0,74 < 0,001
TAS +0,63 < 0,001
Glicemia à jeun +0,30 < 0,001
Colesterolul total +0,43 < 0,001
HDL colesterol -0,59 < 0,001
LDL colesterol +0,52 < 0,001
Trigliceride +0,47 < 0,001
TNF α +0,80 < 0,001
Lepti na serică +0,72 < 0,001
Adiponecti na serică -0,75 < 0,001

DISCUŢII
În ulti mul deceniu, sindromul metabolic la 

copii devine tot mai frecvent în paralel cu ten-
dinţele epidemiologice actuale ale principalelor 
factori consti tuenţi – obezitate, hipertensiune 
arterială, diabet zaharat ti p II.

În cercetarea efectuată sindromul metabolic 
conform criteriilor IDF s-a diagnosti cat la 46 de 
copii (21,1%) din 218 copii supraponderali și 
obezi. Mai multe studii care au cercetat pre-
valenţa SM conform acelorași criterii au obţinut, 
de asemenea, prevalenţe mai înalte în rândul 
copiilor supraponderali și obezi. Astf el, într-un 
studiu realizat pe un lot consti tuit din 133 de 
copii obezi (vârsta medie 12,17 ± 3,2 7) s-a cons-
tatat o prevalenţa a sindromului metabolic de 
19,6% (9). O prevalenţă similară de 18% a fost 
înregistrată într-o altă cercetare care a inclus 
321 de copii supraponderali și obezi cu vârsta 
10-16 ani (10). Într-un alt studiu realizat pe un 
lot de 205 adolescenţi supraponderali și 199 de 

obezi s-au raportat prevalenţe mai înalte – 13,6% 
la copiii supraponderali și 46,4% respecti v la cei 
obezi (7). 

În eti opatogenia sindromului metabolic se 
notează importanţa insulinorezistenţei și obezi-
tăţii abdominale, asociate cu infl amaţia de grad 
mic – mediată de adipokine (lepti na, adipo-
necti na etc.), inclusiv citokinele pro-infl amatorii 
(2). În cercetarea efectuată lepti na s-a constatat 
crescută (20,47 ± 0,95 ng/ml), iar adiponecti na 
scăzută (5,18 ± 0,16 ng/ml) preponderent la 
copiii care au asociat mai mulţi factori de risc: 
lotul copiilor diagnosti caţi cu sindrom metabolic 
versus copiii supraponderali și obezi, dar fără 
sin drom metabolic (lepti na 11,74 ± 0,39 ng/ml, 
adiponecti na 6,80 ± 0,13 ng/ml). Adiponecti na 
s-a corelat negati v, iar lepti na poziti v cu compo-
nentele sindromului metabolic, sugerând că adi-
pozitatea copilului poate avea un rol important 
în patogeneza complicaţiilor cardiovasculare și 
me tabolice. Aceste constatări au fost în con-
cordanţă cu datele raportate de o serie de studii 
cum ar fi  cercetarea efectuată de Miguel și colab, 
care au constatat o valoare a adipokinei de 12,0 
± 4,8 ng/ml la cei obezi (dar fără sindrom meta-
bolic) și 9,4 ± 2,8 ng/ml la copiii obezi cu sindrom 
metabolic (p < 0,001) (11). Uti litatea adiponec-
ti nei ca marker pentru sindromul metabolic a 
fost demonstrată și într-un studiu prospecti v cu 
durata de 3 ani în care nivelurile de adiponecti nă 
la copiii coreeni au prezis dezvoltarea sindro mu-
lui metabolic (12). 

Mediatorii infl amaţiei (PCRhs, TNFα etc.) 
sunt, de asemenea, implicaţi în procesele fi zio-
pa tologice prin care obezitatea, în special cea 
abdominală, determină un risc cardiovascular 
crescut. Rolul PCR hs în predicţia riscului cardio-
vascular la adulţi este deja bine stabilit, în 
literatura de specialitate nu există încă un con-
sens cu privire la uti litatea acesteia în strati  fi -
carea riscului cardiovascular la copii. O analiză 
sistemică recentă a 102 publicaţii pediatrice a 
constatat că cele mai multe studii revizuite au 
sugerat o relaţie între PCR hs și sindromul meta-
bolic. Unele din acestea au raportat că nivelurile 
crescute ale PCRhs nu corespund cu debutul 
mo difi cărilor metabolice, cu excepţia celor cu 

TABELUL 2. Corelaţia lepti nei şi adiponecti nei cu parametrii antropometrici, metabolici şi valorile tensionale

IMC CA Glicemia 
à jeun

Colesterol 
total

HDL-C LDL-C Trigliceride TAS

Lepti na 
(ng/ml) 

r + 0,67 + 0,74 + 0,20 + 0,50 - 0,47 + 0,56 + 0,47 + 0,48
p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Adiponecti na 
(ng/ml) 

r - 0,63 - 0,62 - 0,24 - 0,40 0,58 - 0,53 - 0,46 - 0,48
p < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
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un grad mai mare de obezitate (13). În cercetarea 
efectuată copiii cu sindrom metabolic au avut 
un nivelul seric al PCRhs de 3,65 ± 0,14 mg/l și 
TNFα – 13,07 ± 0,68 pg/ml, semnifi cati v mai 
mari decât la copiii fără sindrom metabolic (PCR 
hs 2,25 ± 0,08 mg/l, TNFα 7,48 ± 0,21 pg/ml) 
(p < 0,001). Totodată, PCRhs a arătat o corelaţie 
poziti vă cu IMC (r = +0,69, p < 0,001), CA (r = +0,74, 
p < 0,001), valorile TAS (r = +0,63, p < 0,001), co-
lesterol total (r = +0,43, p < 0,001), LDL colesterol 
(r = +0,52, p < 0,001), trigliceride (r = +0,47, p < 
0,001), glicemia à jeun (r = +030, p < 0,001), lep-
ti nă (r =+0,72, p < 0,001), TNF α (r = +0,80, p < 
0,001) și o corelaţie negati vă cu HDL colesterol 
(r =-0,59, p < 0,001) și adiponecti nă (r = -0,75, 
p < 0,001).

Obezitatea abdominală reprezintă cel mai 
im  portant factor de risc pentru rezistenţa la in-
sulină. Prevalenţa rezistenţei la insulină la copiii 
obezi prefi gurează o tendinţă de realizare vi-
itoare a diabetului zaharat ti p II. În cercetarea 
noastră s-a constatat indicele HOMA-IR semni-
fi cati v majorat la copiii supraponderali și obezi 
diagnosti caţi cu sindrom metabolic (6,91 ± 0,52) 
comparati v cu lotul copiilor supraponderali și 
obezi fără sindrom metabolic (3,43 ± 0,14) (p < 
0,001). Totodată, indicele HOMA IR a înregistrat 
o corelaţie poziti vă, semnifi cati v stati sti că cu 
parametrii metabolici (colesterol, LDL colesterol, 
trigliceride, glicemia à jeun), valorile tensiunii 
arteriale sistolice, lepti na serică, markerii pro-
infl a matorii (TNFα, PCRhs) și o corelaţie negati vă 
cu HDL colesterol și adiponecti na serică. Aceste 
constatări sunt în concordanţă cu rezultate 
obţinute într-o cercetare care a inclus 52 de copii 
obezi, fi ind înregistrate valori ale indicelui 
HOMA-IR la feti ţe de 3,8 ± 2,2, 95% CI 2,9-4,8; la 
băieţi 2,6 ± 1,3, 95% CI 2,1-3,1) (14). Într-o altă 
cercetare, deși valoarea HOMA-IR de 2,0 a ară-
tat sensibilitate maximă pentru diagnosti  carea 
SM defi nit de IDF (86,3%), s-a constatat o speci-
fi citate scăzută (46,4%). O sensibilitate de >70% 
și o specifi citate de > 60% a fost înregistrată la 
va loarea HOMA-IR de 2,5. Totodată, valorile 
HOMA-IR au crescut progresiv de la greutatea 

normală spre obezitate la ambele sexe (băieţi: 
greutate normală 1,70 ± 1,44 (95% CI 1,46-1,94) 
vs obezi 4,39 ± 2,14 (95% CI 3,95-4,83); fete: 
greutate normală 1,21 ± 1,10 (95% CI 1,73-2,12) 
vs obezi 4,19 ± 2,52 (95% CI 3,69-4,69). Similar 
cercetării noastre valorile HOMA-IR au corelat 
semnifi cati v stati sti c cu IMC (r = 0,549, p < 0,0001), 
CA (r = 0,514, p < 0,0001), valorile TAS (r = 0,392 
p < 0,0001), trigliceride (r = 0,187, p < 0,0001), 
glicemia à jeun (r = 0,350 p < 0,0001) (7).

CONCLUZII
1. Prevalenţa sindromului metabolic s-a cons-

ta tat înaltă în rândul copiilor supraponderali și 
obezi (21,10%). Astf el, cel mai efi cient instru-
ment pentru prevenirea sindromului metabolic 
este prevenirea sau tratamentul obezităţii.

2. S-a constatat majorarea nivelului seric al 
lepti nei, TNFα și PCRhs și diminuarea adipo nec-
ti nei serice, preponderent la copiii cu sindrom 
metabolic; totodată, lepti na TNFα și PCRhs s-au 
corelat poziti v, iar adiponecti na negati v cu 
parametrii metabolici, antropometrici și valorile 
tensionale. Drept urmare, acești  biomarkeri care 
integrează semnale metabolice și infl ama torii 
pot fi  consideraţi candidaţi atracti vi pentru eva-
luarea modernă a sindromului metabolic. 

3. Indexul HOMA-IR a fost semnifi cati v mai 
înalt la copiii supraponderali și obezi diagnos-
ti caţi cu sindrom metabolic vizavi de copiii su-
pra ponderali și obezi fără sindrom metabolic și 
s-a corelat poziti v cu CA, IMC, parametrii meta-
bolici (colesterol total, LDL colesterol, trigli ce-
ride), ceea ce confi rmă faptul că HOMA-IR este 
un instrument valoros în identi fi carea copiilor 
cu sindrom metabolic. 

4. Dislipidemia la copiii cu sindrom metabolic 
s-a manifestat preponderent prin reducerea 
sem nifi cati vă a nivelului de HDL-colesterol (1,12 
± 0,03 mmol/l), asociată de creșterea nivelurilor 
de trigliceride (1,85 ± 0,10 mmol/l), ceea ce pre-
supune o aterogenitate mai sporită în acest lot 
de pacienţi.
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