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REZUMAT
Obezitatea copiilor reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. Prevalenţa obezităţii în rândul 

copiilor este în creştere. Cele mai noi recomnadări de prevenire a obezităţii copilului pun accentul atât pe 
creşterea ac tivităţii fi zice şi îmbunătăţirea alimentaţiei, cât şi pe prevenirea factorilor determinanţi perinatali 
ai obezităţii copiilor.

Material şi metodă. Au fost evaluaţi un număr de 78 de pacienţi, între 2013-2015. Am efectuat o 
anamneză standardizată, au fost examinaţi fi zic, s-a determinat înălţimea, greutatea, s-a calculat indexul de 
masă corporală, s-a măsurat tensiunea arterială, pulsul. De asemenea, s-au determinat glicemia, profi lul 
lipidic şi transaminazele hepatice.

Concluzii. Greutatea mică la naştere şi prematuritatea pot fi  consideraţi factori favorizanţi pentru 
apariţia obezităţii. Am observat o creştere a valoriilor medii pentru colesterol total şi a alaninaminotransferazei 
(ALT) în lotul de copii obezi faţă de lotul cu copii supraponderali.

Cuvinte cheie: obezitatea copiilor, greutate la naştere, vârstă gestaţională, 
antecedente heredo-colaterale, complicaţii

ABSTRACT
The childhood obesity is a serious public health problems. The prevalence of childhood obesity is on the 

rise. The most recent recommendations regarding prevention of childhood obesity focus on increased exercise 
and improved diet to prevent childhood obesity and on incresed prevention of perinatal factors that deter-
mine the development of childhood obesity.

Material and method. During 2013-2015 we evaluated a number of 78 patients. We took a standardized 
history, performed a physical examination, measured height, weight, blood pressure, heart rate, calculated 
body mass index. Also we analyzed the results of plasma serum glucose, blood lipid levels and liver trans-
aminaze levels.

Conclusions. Low birth weight and prematurity can be considered predisposing factors for obesity. We 
observed an increase in the average total cholesterol and in the average alanine transaminase in obese chil-
dren group compared to the overweight children group.

Keywords: childhood obesity, birth weight, gestational age, family medical history, complication
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INTRODUCERE

Monitorizarea copilului și adolescentului su-
praponderal/obez presupune, din partea medi-
cului de familie, o atenţie deosebită. Cele mai 
recente recomandări atât ale World Obesity 
Federati on, cât și ale Childhood Obesity Task 
Force of the European Associati on for the Study 
of Obesity pun accent în diagnosti cul obezităţii 
la copil și adolescent pe folosirea hărţilor de 
creș tere adoptate în anul 2000 de Nati onal 
Center for Chronic Disease Preventi on and 
Health Promoti on.

Astf el, defi nim copilul normoponderal copilul 
între 2-18 ani care are indexul de masă corporală 
(IMC = greutatea, exprimată în kilograme/înăl-
ţimea la pătrat, exprimată în metri) cuprins între 
percenti la 5th şi 85th, subponderal dacă are IMC 
sub percenti la 5th, copilul supraponderal cel care 
are IMC între 85th şi 95th, şi copilul obez cel care 
are IMC peste percenti la 95th. (1)

Factorii incriminaţi în apariţia obezităţii sunt 
multi pli, neinfl uenţabili şi infl uenţabili. (2) Me-
dicul de familie poate interveni precoce în mo-
difi carea factorilor favorizanţi ai obezităţii, în 
special prin sfaturile acordate viitorilor părinţi în 
perioada preconceptuală, prenatală şi perinatală 
precoce. Monitorizarea acti vă şi conti nuă a sar-
cinii, de către medicul obstetrician şi de către 
medicul de familie, reduce rata naşterilor pre-
ma ture şi a copiilor cu greutate mică pentru 
vârsta gestaţională. Copiii cu greutate mică pen-
tru vârsta gestaţională au risc de a dezvolta obe-
zitate în ti mpul copilăriei. (3)

Medicul de familie, în stabilirea riscului de 
apa riţie a obezităţii la copii, trebuie să ia în con-
siderare şi antecedentele heredo-colaterale, mai 
ales cele legate de prezenţa excesului de greu -
tate, a diabetului zaharat, a bolilor cardio vas-
culare la rudele de gradul întâi ale copiilor. De 
ase menea, în determinismul obezităţii inter vine 
şi patologia copilului (afecţiuni geneti ce, endo-
crine, cardiovasculare sau psihice, consu mul de 
medicamente).

Examenul clinic al copilului cu exces ponderal 
cuprinde măsurarea greutăţii, a înălţimii, cal cu-
lul indicelui de masă corporală, raportarea la 
gra fi cele de creştere şi încadrarea copilului în 
cate goria respecti vă de exces ponderal (supra-
pon deral sau obez).

Măsurarea circumferinţei abdominale se 
face la nivelul taliei, copilul fi ind în picioare, cu 
abdomenul relaxat, cu membrele superioare 
lângă corp. Copiii sau adolescenţii care au cir-
cum ferinţa abdominală peste percenti la 90th au 

risc crescut de boli cardiovasculare şi insulino-
rezistenţă. (4)

La inspecţie observăm dispoziţia ţesutului 
adipos, a prezenţei hirsuti smului, a pilozităţii în 
exces la nivelul antebraţelor, gambelor; prezenţa 
striurilor acti ve sau a zonelor de acantozis ni-
grans. Prezenţa adipozităţii din regiunea ma-
mară – adipoginecomasti e – este prezentă la 
am bele sexe, creând complexe în special la băieţi.

La luarea în evidenţă, orice copil obez va fi  
mo nitorizat pentru tensiunea arterială, glicemie 
a jeun (şi apoi anual), determinarea TTGO, profi l 
lipidic, enzime hepati ce, electrocardiogramă, 
eco grafi e abdominală, ecografi e ti roidiană.

Măsurarea tensiunii arteriale trebuie efec-
tuată la fi ecare control medical, după minimum 
10 minute de repaus, în poziţie şezând, res pec-
tând condiţiile de raport lăţime-lungime al man-
şetei tensiometrului. Se defi neşte hipertensiunea 
arterială (HTA) la copii prin valori ale TA sistolice 
şi/sau diastolice mai mari sau egale cu percenti la 
95th pentru vârstă, sex şi înălţimea copilului la 
cel puţin 3 determinări în zile diferite.

La toţi copiii care au avut iniţial TTGO/HbA1 
în valori normale se va monitoriza anual glicemia 
a jeun. Dacă copiii obezi au valori normale la 
luarea în evidenţă ale glicemiei a jeun, dar au 
rude de gradul I cu DZ ti p 2, sau au semne de 
insulinorezistenţă sau stări aociate acesteia 
(acanthosis nigrans, dislipidemie, hipertensiune 
arterială, steatoză hepati că, ovare polichisti ce, 
sau aparţin unei etnii cu risc crescut de DZ) se va 
monitoriza TTGO anual.

Asocierea tot mai crescută între un IMC 
peste percenti la 85th şi fi catul gras nonalcoolic 
impune determinarea de ruti nă a alaninamino-
transferazei (ALT) şi aspartataminotransferazei 
(AST). Studiile arată menţinerea disfunţiei he-
pati ce şi la vârsta de adult, dacă creşterea IMC a 
fost înregistrată la vârsta şcolară. (5)

Profi lul lipidic se monitorizează anual la toţi 
copiii supraponderali sau obezi. Se remarcă 
creş teri ale trigliceridelor, ale colesterolului total 
şi scăderi ale HDL-colesterolului.

Prezenţa ti mp îndelungat a obezităţii la copil 
are repercusiuni asupra stării de sănătate a 
adultului. Pot apărea următoarele complicaţii, 
manifestate la adolescent sau în perioada de 
adult: hipertensiune arterială – HTA, tahicardie 
sinusală, hipertrofi e ventricul stâng, varice ale 
membrelor inferioare, refl ux gastroesofagian, 
colecisti tă, coleliti ază, steatoză hepati că non-
alcoolică, apnee obstructi vă în somn, creşterea 
incidenţei astmului bronşic, rezistenţă la in su-
lină, hiperinsulinism, diabet zaharat de ti p 2, 
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dislipidemie prin creşterea trigliceridelor şi scă-
derea HDL-colesterol, hiperuricemie, sin drom 
metabolic, hipoti roidie, ti roidita autoimună, sin-
drom Cushing, complicaţii cutanate (intertrigo 
– bacterii, fungi –, acanthosis nigricans, hirsuti sm, 
celulită, accnee juvenilă, prurit, rash), dureri ale 
membrelor inferioare după ortostati sm pre-
lungit, suprasolicitare arti culară. Nu trebuie ne-
glijate nici complicaţiile psihologice ale obezităţii 
copiilor (respect de sine scăzut, imagine negati vă 
asupra propriei persoane, senti mente de infe-
rio ritate şi respingere din partea copiilor de 
aceeaşi vârstă, izolare, abandon şcolar, anxie-
tate, depresie, automuti lare, tendinţă suicidală).

METODOLOGIA LUCRĂRII

Au fost evaluaţi 78 de pacienţi cu obezitate 
de aport, afl aţi în evidenţa Secţiei de Endo cri-
nologie Pediatrică, a Insti tutului Naţional de 
Endocrinologie „I.C. Parhon“, Bucureşti . Diag-
nos ti cul poziti v a fost pus pe baza criteriilor de 
clasifi care stabilite în 2010 de către Childhood 
Obesity Task Force, din cadrul Asociaţiei Euro-
pene de Studiu a Obezităţii. În vederea dignosti -
cului au fost folosite hărţile de creştere modi-
fi cate de către Nati onal Center for Cronic Di sease 
Preventi on and Health Promoti on. Au fost ana-
lizaţi parametrii epidemiologici, clinici şi para-
clinici.

ANALIZA STATISTICĂ

Pentru analiza stati sti că a datelor am uti lizat 
programele EXCEL şi SPSS 22.0. Au fost analizate 
atât variabile parametrice, cât şi neparametrice. 
Pentru variabilele categoriale am uti lizat testul 
Chi-square.

REZULTATE

Lotul de studiu a fost compus din 78 de pa-
cienţi diagnosti caţi cu obezitate de aport, in-
ternaţi in perioada iunie 2013 – marti e 2015. 
Vârsta copiilor a fost cuprinsă între 6 ani împliniţi 
şi 17 ani împliniţi. Reparti ţia pe sexe a fost ur-
mătoarea: fete – 39 şi băieţi – 39. La unul dintre 
băieţi nu am avut date despre greutatea la 
naştere şi lungimea la naştere, astf el că nu a 
putut fi  introdus în analiza infl uenţei parame-
trilor de la naştere.

Am realizat trei eşanti oane în funcţie de 
greu tatea de la naştere; astf el, un lot care a avut 
la naştere greutatea sub 2.800 g, un lot cu 

greutatea la naştere între 2.900 g şi 3.800 g şi 
cel de-al treilea lot cu greutatea la naştere peste 
3.800 g. Am analizat în cadrul acestor eşanti oane 
reparti ţia pe grupe de vârstă (între 6 şi 9 ani, 
respecti v între 10 şi 17 ani), pe sex şi în funcţie 
de gradul excesului ponderal.

TABELUL 1. Reparti ţia greutăţii la naştere, în funcţie de 
sex (Gn = greutatea la naştere)

Băieţi  Fete Total

Count Col% Count Col% Count Col%
Gn <2.800 g 9 23,7 7 17,9 16 20,8
2.900 g ≤ 
Gn ≥3.800 g

22 57,9 29 74,4 51 66,2

Gn >3.800 g 7 18,4 3 7,7 10 13
Total 39 100 39 100 78 100

TABELUL 2. Reparti ţia greutăţii la naştere, pe grupe de 
vârstă (Gn = greutatea la naştere)

6-9 ani 10 - 18 ani Total

Count Col% Count Col% Count Col%
Gn <2.800 g 2 15,4 14 21,9 16 20,8
2.900 g ≤Gn 
≥ 3.800 g

9 69,2 42 65,6 51 66,2

Gn >3.800 g 2 15,4 8 12,5 10 13
Total 13 100 64 100 78 100

TABELUL 3. Reparti ţia greutăţii la naştere, în funcţie de 
gradul excesului ponderal (Gn = greutatea la naştere)

Obezi Supraponderali Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Gn <2.800 g 15 21,1 1 16,7 16 20,8
2.900 g ≤ Gn 
≥3.800 g

46 64,8 5 83,3 51 66,2

Gn >3.800 g 10 14,1 10 13
Total 71 100 6 100 78 100

Se observă creșterea proporţiei de copii obezi 
(21,1%) faţă de copiii supraponderali (16,7%), în 
eșanti onul celor cu greutatea la naștere sub 
2.800 g. În grupa celor cu greutatea la naștere 
între 2.900 g și 3.800 g se observă o creștere a 
proporţiei de copii supraponderali (83,3%) în 
raport cu cei obezi (64,8%). În analiza acestor 
rezultate menţionăm și infl uenţa factorilor de 
me diu, precum și numărul mic de copii supra-
ponderali comparati v cu cei obezi, din studiul 
nostru.

În ceea ce privește lungimea la naștere am 
împărţit lotul în două eșanti oane, primul având 
talia la naștere mai mică sau egală cu 49 cm, iar 
cel de-al doilea cei cu talia la naștere mai mare 
sau egală cu 50 cm. Am obţinut următoarele re-
zultate (Tabelele 4, 5 și 6) în funcţie de sex, pe 
grupe de vârstă (între 6 și 9 ani, pe de o parte, și 
între 10 și 17 ani, pe de altă parte) și în funcţie 
de gradul de exces ponderal.
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TABELUL 4. Reparti ţia lungimii la naştere, în funcţie de 
sex (Ln = lungimea la naştere)

Băieţi  Fete Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Ln ≤ 49 cm 12 30,8 13 33,8 25 32,1
Ln ≥ 50 cm 27 69,2 26 66,2 53 67,9
Total 39 100 39 100 78 100

TABELUL 5. Reparti ţia lungimii la naştere, în funcţie de 
vârstă (Ln = lungimea la naştere)

6-9 ani 10-18 ani Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Ln ≤49 cm 3 23,1 22 33,8 25 32,1
Ln ≥50 cm 10 76,9 43 66,2 53 67,9
Total 13 100 65 100 78 100

TABELUL 6. Reparti ţia lungimii la naştere, în funcţie de 
excesul ponderal (Ln = lungimea la naştere)

Obezi Supraponderali Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Ln ≤49 cm 24 33,3 1 16,7 25 32,1
Ln ≥50 cm 48 66,7 5 83,3 53 67,9
Total 72 100 6 100 78 100

Pornind de la importanţa naşterii premature, 
am analizat infl uenţa vârstei gestaţionale asupra 
gradului de exces ponderal, separat pe grupele 
de vârstă menţionate şi pe sexe. (Tabelele 7, 8, 9)

TABELUL 7. Reparti ţia vârstei gestaţionale, în funcţie de 
sex (Vg = vârstă gestaţională)

Băieţi  Fete Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Vg ≤38 săpt. 7 18,9 5 13,2 12 16
Vg ≤38 săpt. 30 81,1 33 86,8 63 84
Total 37 100 38 100 75 100

TABELUL 8. Reparti ţia vârstei gestaţionale, în funcţie de 
grupele de vârstă (Vg = vârstă gestaţională)

6-9 ani 10 - 18 ani Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Vg ≤38 săpt. 2 15,4 10 16,1 12 16
Vg ≤38 săpt. 11 84,6 51 83,9 63 84
Total 13 100 62 100 75 100

TABELUL 9. Reparti ţia vârstei gestaţionale, în funcţie de 
gradul excesului ponderal (Vg = vârstă gestaţională)

Obezi Supraponderali Total
Count Col% Count Col% Count Col%

Vg ≤38 săpt. 11 15,9 1 16,7 12 16
Vg ≤38 săpt. 58 84,1 5 83,3 63 84
Total 69 100 6 100 75 100

Valoriile medii și derivaţiile standard pentru 
greutatea la naștere, lungimii de la naștere și 
vârstei gestaţionale în funcţie de sex, grupe de 
vârstă și gradul excesului ponderal au fost 

analizate încrucișat (Tabelul 10). În lotul nostru 
de studiu se observă din analiza datelor o 
infl uenţă semnifi cati vă a greutăţii mici la naștere 
în eșanti onul copiilor obezi (media 3.246,4) și a 
vârstei gestaţionale mici tot în eșanti onul 
copiilor obezi (media 39,3).

TABELUL 10. Valorile medii şi deviaţiile standard 
(DS) ale greutăţii, lungimii de la naştere şi vârstei 
gestaţionale, în funcţie de sex, grupe de vârstă şi gradul 
excesului ponderal (Gn = greutatea la naştere, 
Ln = lungimea la naştere, Vg = vârstă gestaţională)

Sexul
Grupe de 

vârstă
Excesul 

ponderal
Total

Băieţi Fete
6-9 
ani

10-18 
ani

Obezi
Supra-
pon-
derali

Gn
Media 3.334,9 3.139,2 3.381,5 3.208,2 3.246,4 3.125,0 3.237,1

DS 614,1 519,5 475,0 590,3 578,8 542,0 573,6

Ln
Media 51,2 49,6 50,6 50,3 50,4 50,0 50,4

DS 2,8 2,5 3,0 2,7 2,9 0,6 2,8

Vg
Media 39,3 39,0 39,2 39,1 39,3 38,0 39,2

DS 1,8 3,0 2,2 2,5 2,1 4,9 2,4

Au fost determinate în condiţii a jeun glice-
mia, colesterolul total, trigliceridele și HDL-co-
lesterol, precum și LDL-colesterol valoare cal-
culată. Valorile obţinute sunt reprezentate în 
Ta belul 11 în funcţie de gradul excesului pon-
deral și de sex.

TABELUL 11. Reparti ţia valorilor analizelor paraclinice, 
în funcţie de sex şi de excesul ponderal

Valoare 
medie

Băieţi Fete Obezi
Supra-

ponderali
Total

Glicemie 80,77 78,21 79,62 78,17 79,51

Colesterol 
total

164,64 154,39 161,34 138,83 159,58

Trigliceride 97.97 89,94 95,01 81 94,07
HDL 39,75 47,14 44 46,5 44,45

LDL 104,67 81,29 89,88 82 88,3

Uree 27,05 24,11 25,85 22,2 25,6

Creati nină 0,6 0,61 0,59 0,69 0,6

Acid uric 5,74 5,19 5,51 4,2 5,46

TGO/AST 24,69 21,61 23,54 18,58 23,15

TGP/ALT 29,4 27,03 28,79 21,5 28,21

Am analizat și valorile ureei serice, creati ninei 
serice, acidului uric, a alaninaminotransferazei 
(ALT) şi aspartataminotransferazei (AST) în func-
ţie de gradul de exces ponderal şi de sex (Tabelul 
11). Se remarcă valorile crescute ale coles te-
rolului total în grupul băieţilor faţă de fete, la 
aceleaşi grupe de vârstă (între 6 și 9 ani, pe de o 
parte băieţi – 175,10 faţă de fete – 173 și între 
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10 și 17 ani, pe de altă parte, la băieţi – 161,03 
faţă de fete – 155,69). Comparând valoriile 
medii ale colesterolului obţinut la fete, cu vârsta 
între 10-17 ani, observăm creşterea la grupa 
celor cu obezitate (155,69) faţă de fetele supra-
ponderale (138,83). Din datele obţinute men-
ţio năm creşterea ALT la copiii obezi (27,55) 
com parati v cu cei supraponderali (21,50) în 
aceeaşi categorie de sex şi vârstă. În cazul co-
piilor obezi nu am observat diferenţe ale creş-
terii ALT în funcţie de vârstă sau sex.

Am analizat prezenţa asocierii excesului de 
greutate cu steatoza hepati că, liti aza biliară, sin-
dromul de ovar polichisti c, ti roidita autoimună, 
hipoti roidia și dislipidemia. Datele obţinute au 
fost reparti zate pe sex, grupe de vârstă și gradul 
excesului ponderal. Rezultatele se pot vedea în 
Tabelul 12. În lotul studiat nu am înregistrat 
niciun caz de liti ază biliară, descrisă în literatura 
ca fi ind asociată obezităţii.

TABELUL 12. Manifestări asociate obezităţii, în funcţie 
de sex, grupe de vârstă şi gradul excesului ponderal 
(SOP = sindrom de ovar polichisti c)

Steatoză 
hepati că

SOP
Tiro-
idită

Disli-
pidemie

Hipo-
ti roidie

Băieţi Count 5 - 2 6 4

Col% 12,8 - 5,1 15,4 10,3

Fete Count 4 7 4 6 5

Col% 10,3 17,9 10,3 15,4 12,8

6-9 ani Count 4 - 1 - 1

Col% 30,8 - 7,7 - 7,7

10 -18 
ani

Count 5 7 5 12 8

Col% 7,7 10,8 7,7 18,5 12,3

Obezi Count 9 3 5 11 9

Col% 12,5 4,2 6,9 15,3 12,5

Supra-
ponderali

Count - 4 1 1 -

Col% - 66,7 16,7 16,7 -

Antecedentele heredo-colaterale (obezitatea 
familială, bolile cardiovasculare – în special hi-
pertensiunea arterială şi afecţiunile endo crino-
logice) au fost analizate în funcţie de sex, grupe 
de vârstă şi gradul excesului ponderal. Rezul-
tatele sunt reprezentate în Tabelul 13. Se re-
marcă prezenţa mai mare a afecţiunilor endo-
crinologice în antecedentele heredo-colaterale 
ale celor obezi (24) faţă de lotul supraponderal 
(1), a afecţiunilor cardiovasculare în antece den-
tele heredo-colaterale ale celor obezi (51) faţă 
de lotul supraponderal (2) şi a obezităţii familiale 
în antecedentele heredo-colaterale ale celor 
obezi (21) faţă de lotul supraponderal (1).

TABELUL 13. Antecedentele heredo-colaterale în funcţie 
de sex, grupe de vârstă şi gradul excesului ponderal
(AHC = antecedentele heredo-colaterale, DZ = diabet 
zaharat, T = afecţiuni ti roidiene)

AHC-
OBEZITATE

ANC-HTA
AHC- 

Endocrinologice
Da Nu Da Nu DZ T Nu

Băieţi
Count 11 28 11 28 29
Col% 28,2 71,8 28,2 71,8 74,4

Fete
Count 11 28 11 28 1 3 24
Col% 28,2 71,8 28,2 71,8 2,6 7,7 61,5

6-9 
ani

Count 4 9 4 9 7
Col% 30,8 69,2 30,8 69,2 53,8

10-18 
ani

Count 18 47 18 47 1 3 46
Col% 27,7 72,3 27,7 72,3 1,5 4,6 70,8

Obezi
Count 21 51 51 1 1 2 48
Col% 29,2 70,8 70,8 1,4 1,4 2,8 66,7

Supra-
pon-
derali

Count 1 5 5 83,3 1 5

Col% 16,7 83,3 16,7 83,3

CONCLUZII

1. În grupa celor cu greutatea la naștere între 
2.900 g și 3.800 g se observă o creștere a 
proporţiei de copii supraponderali (83,3%) în 
raport cu cei obezi (64,8%). În analiza acestor 
re  zultate menţionăm și infl uenţa factorilor de 
mediu, precum și numărul mic de copii supra-
pon derali, comparati v cu cei obezi din studiul 
nostru.

2. Am obţinut valorile crescute ale colestero-
lului total în grupul băieţilor faţă de fete, la 
aceleaşi grupe de vârstă (între 6 și 9 ani, pe de o 
parte, băieţi – 175,10 faţă de fete – 173, și între 
10 și 17 ani, pe de altă parte, la băieţi – 161,03 
faţă de fete – 155,69).

3. Observăm o creştere a valorilor medii ale 
colesterolului obţinut la fete cu vârsta între 10-
17 ani, în grupa celor cu obezitate (155,69) faţă 
de fetele supraponderale (138,83) din aceeaşi 
categorie de vârstă.

4. Am observat creşterea ALT la copiii obezi 
(27,55) comparati v cu cei supraponderali (21,50) 
în aceeaşi categorie de sex şi vârstă.

5. Nu am obţinut diferenţe ale creşterii ALT în 
funcţie de vârstă sau sex, pentru copiii obezi.

6. În lotul studiat observăm frecvenţa mai 
ridicată a afecţiunilor endocrinologice în ante-
ce dentele heredo-colaterale ale celor obezi (24) 
faţă de lotul supraponderal (1), a afecţiunilor 
cardiovasculare în antecedentele heredo-cola-
terale ale celor obezi (51) faţă de lotul supra-
pon deral (2) și a obezităţii familiale în antece-
dentele heredo-colaterale ale celor obezi (21) 
faţă de lotul supraponderal (1).
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