
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  
 
 
 
 
 
 



Al 6-lea Congres Național de Obezitate 
13-15 Octombrie 2011, Cluj-Napoca 

2 
 

 
CUPRINS 

 
 

 
Programul secretariatului pe durata congresului...................................3 
 
Comitetul de organizare al congresului.................................................4 
 
Anunțuri congrese și manifestări..........................................................5 
 
Comunicări orale și conferințe invitate.................................................6 
 
Programul științific................................................................................9 
 
Postere.................................................................................................18 
 
Abstracte....................................................................................20 
 
Sponsori.....................................................................................45 
 
Notițe.........................................................................................46 
  

 
 



Al 6-lea Congres Național de Obezitate 
13-15 Octombrie 2011, Cluj-Napoca 

3 
 

 
PROGRAMUL SECRETARIATULUI PE DURATA 

CONGRESULUI 
 

GRAND HOTEL NAPOCA, CLUJ-NAPOCA 
 Adresa: str. Octavian Goga, nr. 1-3 
 telefon: +40-264-580 715 
 
ORAR: 
 Joi, 13 octombrie 2011: orele 12:00 – 20:00 
 Vineri, 14 octombrie 2011: orele 08:00 – 19:00 
 Sâmbătă, 15 octombrie 2011: orele 08:00 – 16:00 
 
PERSOANE DE CONTACT: 
 
 Președinte Congres 
  Conf. Dr. Gabriela Roman 
  groman@umfcluj.ro 
  
 Agenția Organizatoare Congres 
  Event Consulting – Oana Măniuțiu 
  oana.maniutiu@event-consulting.ro 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:groman@umfcluj.ro
mailto:oana.maniutiu@event-consulting.ro
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COMITETUL DE ORGANIZARE AL CONGRESULUI 

 
Președinte 
Conf. Dr. Gabriela Roman 
 
Secretar general 
Șef lucrări Dr. Cristina Niță 
 
Membri secretariat 
Șef lucrări Dr. Cornelia Bala 
Dr. Georgeta Inceu 
Dr. Adriana Rusu 
Dr. I.M. Rotariu 
Dr. Corina Bîrle 
Dr. Teodora Tamas Szora 
 
Comitetul științific 
Prof. Dr. Constantin Ciuce 
Dr. Gabriela Crețeanu 
Prof. Dr. Simona Fica 
Conf. Dr. Carmen Georgescu 
Prof. Dr. Mariana Graur 
Prof. Dr. Nicolae Hâncu 
Conf.Dr. Magdalena Moroșanu 
Prof. Dr. Maria Moța 
Prof. Dr. Amorin Popa 
Prof. Dr. Gabriela Radulian 
Conf. Dr. Gabriela Roman 
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ANUNȚURI CONGRESE ȘI MANIFESTĂRI VIITOARE 

 
 
European Obesity Medico-Surgical Workshop 
Munchen, 5-6 Decembrie 2011 
www.easo.org 
 
European Congress of Obesity 
Congresul European de Obezitate 
Lyon, 9-12 Mai, 2012 
www.eco2012.org 
 
European Obesity Day 
Ziua Europeană a Obezității 
19 Mai 2011 
www.obesityday.eu 
 
Central European Congress of Obesity  
Congresul Central European de Obezitate CECON 
Noiembrie, 2012, Cluj-Napoca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.easo.org/
http://www.eco2012.org/
http://www.obesityday.eu/
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COMUNICĂRI ORALE ȘI CONFERINȚE INVITATE 

 
 
Șef lucrări Dr. Cornelia Bala – UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-
Napoca, Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice  
Dr. Cristian Boru – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, Cluj-Napoca 
Dr. Silvia Bucur – București 
Prof. Dr. Anca Buzoianu - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
Dr. Anca Cerghizan - Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, 
Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Constantin Ciuce - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
Dr. Adorata Elena Coman – UMF „Gr. T. Popa”, Iași 
Dr. Andreea Coman – Spitalul Clinic de Pneumofiziologie „Leon 
Daniello”, Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Nicolae Constantea - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-
Napoca, Spitalul Clinic Municipal, Clinica Chirurgie V, Cluj-Napoca 
Dr. Cătălin Copăescu – Spitalul Clinic de Urgență „Sf.Ioan”, 
București 
Dr. Anca Crăciun – Policlinica „Regina Maria”, Cluj-Napoca 
Dr. Anca Fărcaș - Policlinica „Regina Maria”, Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Simona Fica – UMF „Carol Davila”, București, Clinica 
Endocrinologie, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București 
Prof. Dr. Florin Galea -  Clinica Chirurgie II, Cluj-Napoca 
Șef lucrări Dr. Florinela Galea-Catoi - UMF „Iuliu Hațieganu”,  
Cluj-Napoca 
Conf. Dr. Carmen Georgescu -  UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj- 
Napoca, Clinica Endocrinologie 
Psiholog Amfiana Gherman - Centrul de Diabet, Nutriție și Boli 
Metabolice, Cluj-Napoca 



Al 6-lea Congres Național de Obezitate 
13-15 Octombrie 2011, Cluj-Napoca 

7 
 

Prof. Dr. Mariana Graur – UMF „Gr. T. Popa”, Iași 
Prof. Dr. Nicolae Hâncu - Policlinica „Regina Maria”, Cluj-Napoca 
Dr. Silvia Iancu - Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, 
Cluj-Napoca 
Dr. Monica Măgherușan – Institutul Inimii „Prof. Dr. Niculaie 
Stăncioiu” Cluj-Napoca 
Conf. Dr. Sorin Man – UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Doina Miere - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
Asist. Univ. Dr. Laura Mihalache - UMF „Gr. T. Popa”, Iași, 
Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
Dr. Adina Mitrea – UMF Craiova, Centrul de Diabet, Nutriție și Boli 
Metabolice 
Psiholog Andreia Mocanu - Centrul de Diabet, Nutriție și Boli 
Metabolice, Cluj-Napoca 
Conf. Dr. Magdalena Moroșanu – Spitalul Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei”, Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, 
Galați 
Prof. Dr. Maria Moța - UMF Craiova, Centrul de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice 
Conf. Dr. Daniel Mureșan  - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 
Clinica Ginecologie I 
Șef lucrări Dr. Cristina Niță - UMF „Iuliu Hațieganu”, Policlinica 
„Regina Maria”, Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Amorin Popa – UMF Oradea, Centrul de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice 
Dr. Simona Popa - UMF Craiova, Centrul de Diabet, Nutriție și Boli 
Metabolice 
Șef lucrări Dr. Cosmin Puia - UMF „Iuliu Hațieganu”, Clinica 
Chirurgie III, Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Gabriela Radulian - UMF „Carol Davila”, Institutul 
„Nicolae Paulescu”, București 
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Conf. Dr. Gabriela Roman - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, 
Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
Dr.Adriana Rusu - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
Asist. Univ. Dr. Radu Seicean – UMF „Iuliu Hațieganu”, Clinica 
Chirurgie I, Cluj-Napoca 
Dr. Alina Silaghi - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 
Asist. Univ. Dr. Anca Sîrbu – UMF „Carol Davila”, București, 
Clinica Endocrinologie Spitalul Universitar Elias 
Dr. Lorant Szentagotai – Cabinet Medicină de Familie, Cluj 
Conf. Dr. Doina Todea - UMF „Iuliu Hațieganu”, Spitalul Clinic de 
Pneumofiziologie „Leon Daniello”, Cluj-Napoca 
Conf. Dr. Ioan Andrei Vereșiu - UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-
Napoca, Centrul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
Dr. Mariana Vlad – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj  
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PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC 

 
 
JOI, 13 OCTOMBRIE 2011 
14:00 – 14:30 
Deschiderea Oficială a Congresului 
 
14:30 – 15:30 
Conferințe invitate 
Moderatori: Mariana Graur 
          Amorin Popa 
14:30 – 14:50 
N. Hâncu – Bolile netransmisibile într-o nouă eră 
14:50 – 15:10 
A. Popa - Rolul profilactic al alimentației sănătoase în apariția 
diabetului zaharat tip 2 
15:10 – 15:25 
Gabriela Roman - Obezitatea văzută din perspectiva Europeană 
15:25 – 15:30 
Discuții 
 
15:30 – 16:30 
Obezitatea și patologia respiratorie 
Moderator: Nicolae Hâncu 
15:30 – 15:50  
Doina Todea, Loredana Roșca, Andreea Coman - Standarde 
diagnostice și terapeutice în Sindromul de apnee în somn 
15:50 – 16:10 
S. Man - Obezitatea și bolile alergice la copil 
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16:10 – 16:25 
Adriana Rusu - Somnul: veriga lipsă în prevenirea obezității? 
16:25 – 16:30 
Discuții 
 
16:30 – 17:00 - Pauză de cafea 
 
17:00 – 18:00 
Obezitatea la femei 
Moderatori:  Simona Fica 
17:00 – 17:20 
Simona Fica - Obezitatea în sindromul ovarului polichistic  (SOPC): 
factor patogenic sau simplu simptom? 
17:20 – 17:40 
D. Mureșan, Ioana Rotar – Particularități ale conduitei obstetricale la 
gravidele obeze 
17:40 – 17:55  
Gabriela Roman - Aspecte metabolice ale obezității în sarcină 
17:55 – 18:00 
Discuții    
 
18:00 – 19:10 
Conferințe invitate 
Moderatori: Amorin Popa 
          Ioan Andrei Vereșiu 
18:00 – 18:20  
I.A. Vereșiu – Lipofib – un deceniu de experiență în Centrul de 
DNBM Cluj (conferință invitată Ranbaxy) 
18:20 – 18:35 
Doina Miere – Nutrimente alimentare 
18:35 – 18:50  
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Mariana Vlad – Obezitatea, problemă de sănătate publică 
18:50 – 19:05 
Anca Cerghizan – Terapii cu risc obezogen în practica medicală 
19:05 – 19:10 
Discuții 
 
19:10 – 20:00 
„Siofor – Valenţe metabolice multiple″ 
Moderator: Nicolae Hâncu  
Gabriela Roman – Siofor și controlul glicemic și ponderal în Diabetul 
Zaharat tip 2 
N. Hâncu – Siofor și reducerea riscului de cancer 
Simpozion educațional sponsorizat de Berlin-Chemie Menarini 
 
20:00 – 22:00 Coktail Restaurant Grand Hotel Napoca 
 
 
VINERI, 14 OCTOMBRIE 2011 
08:30 – 10:30  
Sesiune Comunicări Orale 
Moderatori: Gabriela Radulian 
          Magdalena Moroșanu 
08:30 – 08:45 
Adina Mitrea, Simona Popa, Maria Moța - Riscul de apariție a 
tulburărilor metabolismului glucidic la subiecții cu obezitate și AHC 
de diabet 
08:45 – 09:00 
Simona Popa, Adina Mitrea, Maria Moța - Evaluarea utilității 
indicelui adipozității corporale în predicția sindromului metabolic 
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09:00 – 09:15 
Adorata Elena Coman, Maria Maidaniuc, Elena Popa, Rodica 
Petrovanu - Diferite aspecte legate de bioetică în abordarea 
terapeutică a obezității 
09:15 – 09:30 
L. Szentagotai – Obezitatea la vârstnici 
09:30 – 09:50 
Gabriela Radulian - Tulburările statusului nutrițional la pacienții cu 
hepatită cronică cu virus C 
09:50 – 10:00 
Discuții 
 
10:30 – 11:00 Pauză de cafea 
 
11:00 – 11:50 
„Priviţi spre Riscul Rezidual Micro si Macrovascular!” 
Moderator: Gabriela Roman 
11:00 – 11:20 
Gabriela Roman - Abordarea complexă a riscului rezidual 
dislipidemic 
11:20 – 11:40 
Monica Măgherușan – DA! Putem face mai mult pentru pacientul 
hipertensiv cu diabet zaharat 
11:40 – 11:50 
Discuții 
Simpozion educațional sponsorizat de ABBOTT 
 
11:50 – 12:40 
Obezitatea şi patologia endocrină  
Moderator: Carmen Georgescu  
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11:50 – 12:15 
Simona Fica – Obezitatea endocrină la copii 
12:15 – 12:30 
Carmen Georgescu – Noi biomarkeri ai tulburărilor endocrino-
metabolice și disfuncției endoteliale în sindromul ovarelor polichistice 
(SOPC) 
12:30 – 12:40 
Discuții 
 
12:40 – 13:40 Pauză de masă 
  Prânz oferit de Merck Sharp&Dohme 
  Sesiunea de postere 
  Moderatori: Mihaela Popoviciu 
            Laura Mihalache 
 
13:40 – 16:00 
Masa Rotundă – Programe confirmate în managementul clinic al 
obezităţii – Abordare complexă 
Moderatori: Maria Moța  

         Mariana Graur  
         Gabriela Radulian 

13:40 – 13:55 
Mariana Graur - Evaluare – investigații   
13:55 – 14:10 
Magdalena Moroșanu – Comportamente alimentare obezogene  
14:10 – 14:25 
Andreia Mocanu – Obezitatea și funcțiile cognitive 
14:25 – 14:40 
Amfiana Gherman – Tehnici cognitiv comportamentale 
14:40 – 14:55 
N. Hâncu - Activitatea fizică 
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14:55 – 15:10 
Laura Mihalache – Programul Cambridge de control ponderal 
15:10 – 15:25 
Cornelia Bala – Dietele hipocalorice individualizate    
15:25 – 15:40 
Anca Buzoianu – Farmacoterapia obezității 
15:40 – 16:00 
Discuții 
 
16:00  -16:30 Pauză de cafea 
 
16:30 – 17:10 
Obezitatea și cancerul  
Moderator: Maria Moța  
16:30 – 16:45 
Cristina Niță, N. Hâncu – Obezitatea și cancerul 
16:45 – 17:00 
C. Boru – Prevalența cancerului la pacienții obezi care se adresează 
unui centru de chirurgie bariatrică 
17:00 – 17:10 
Discuții 
 
17:10 – 18:00 
"De azi contribuim la armonia vieții persoanelor cu DZ tip 2"  
Moderator: Ioan Andrei Vereșiu 
17:10 – 17:30 
Graur Mariana - Eficacitate și siguranță în câstigarea armoniei 
17:30 – 17:50 
N. Hâncu - Când, cum și pentru cine? 
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17:50 – 18:00 
Sesiune deschisă de Întrebări și Răspunsuri 
Simpozion educațional sponsorizat de ELI LILLY 
 
18:00 – 19:00 
Obezitatea şi riscul cardiovascular  
Moderator: Cornelia Bala  
18:00 – 18:15 
N. Hâncu, Cristina Niță - Heterogenitatea riscului cardiovascular în 
obezitate și diabetul zaharat tip 2  
18:15 – 18:30 
Cornelia Bala - Managementul obezităţii la pacienţii cu patologie 
cardiovasculară 
18:30 – 18:45 
Anca Fărcaș – Particularități ale managementului bolii 
cardiovasculare la pacienții cu obezitate  
18:45 – 19:00 
Discuții 
 
20:00 – 23:00 Cină Restaurant Opera Plaza 
  Transport asigurat spre Opera Plaza (19,40) 
 
 
SÂMBĂTĂ, 15 OCTOMBRIE 2011 
08:30 – 10:35 
Sesiune Comunicări Orale și Conferințe Invitate  
Moderatori: Dr. Anca Cerghizan  

         Silvia Bucur  
08:30 – 08:45 
Silvia Iancu – Genetica obezității 
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08:45 – 09:00 
Anca Crăciun, Adriana Rusu, Cristina Niță, N.Hâncu - Indicii 
antropometrici (determinați prin InBody) - predictori ai 
insulinorezistenței la persoanele fără diabet zaharat 
09:00 – 09:15 
Alina Silaghi, H. Silaghi, Ana Valea, T. Scridon, Ileana Duncea, Anne 
Dutour Meyer, M. Grino - Studiul receptorilor glucocorticoizilor şi al 
11-β hidroxisteroid-dehidrogenazei de tip 1 la nivelul ţesutului adipos 
epicardic şi relaţia cu boala aterosclerotică coronariană 
09:15 – 09:35 
Maria Moța – Obezitatea și boala cronică de rinichi 
09:35 – 10:00 
Silvia Bucur – Programul SETS – Şi eu trăiesc sănătos (conferință 
invitată Coca-Cola) 
10:00 – 10:25 
N. Hâncu – Grăsimile alimentare – aliat sau dușman în prevenirea 
obezității si a afecțiunilor cardio-vasculare (conferință invitată 
Unilever) 
10:25 – 10:35 
Discuții 
 
10:35 – 11:00 Pauză de cafea 
 
11:00 – 13:30 
Masa rotundă – Chirurgia metabolică  
Moderator: Constantin Ciuce  

         Amorin Popa 
         Mariana Graur 

11:00 – 11:15 
C. Copăescu -  Tendințe actuale în chirurgia metabolică 
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11:15 – 11:30  
C. Ciuce, R. Seicean – Beneficiile chirurgiei bariatrice  
11:30 – 11:45 
Anca Sîrbu - Efectele precoce ale chirurgiei bariatrice în ameliorarea 
componentelor sindromului metabolic 
11:45 – 12:00 
C. Puia – Alegerea variantei optime a tehnicii bariatrice restrictive 
12:00 – 12:15 
N. Constantea – Aportul robotului DaVinci în chirurgia bariatrică 
12:15 – 12:30 
C. Boru - Chirurgia diabetului: care procedură bariatrică? 
12:30 – 12:45 
F.R. Galea, Florinela Galea-Catoi, D. Mircioiu, R. Deac, E. Pop,  A. 
Mironiuc - Chirurgia obezității prin gastroplastie verticală cu inel de 
silicon 
12:45 – 13:00 
Florinela Galea-Catoi, F.R. Galea – Evaluarea statusului nutrițional 
la pacienții supuși chirurgiei bariatrice 
13:00 -13:30 
Discuții – Circuitul persoanei cu obezitate și indicația de chirurgie 
metabolică  
 
13:30 – 14:30 Pauză de prânz 
 
14:30 – 15:30  
Celebrarea Zilei Internaționale a Alimentului – Constituirea 
Asociației Naționale de Sănătate prin Aliment (ANSA) 
 
15:30 – 16:00 Închiderea Congresului 
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POSTERE 

 
 
P01: Corelații între antropometrie și dismetabolism la un grup de 
pacienți cu obezitate 
Dr. Alina Moţ, Dr. Georgiana Nicolescu, Dr. Raluca Oprean 
SCJU Sibiu – Ambulatoriul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice 
Policlinica Astra Sibiu – Cabinet Diabet, Nutriție, Boli Metabolice 
 
P02: Obezitatea infantilă morbidă – posibil Sindrom Rohhadnet caz 
clinic 
Ana Valea, Alina Silaghi,  Adrian Ionuț Paul, Delia Vintilă, Anca 
Vasilis, Cristina Danciu, Iulia Iacob, Ileana Duncea 
Clinica Endocrinologie, U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 
 
P03: Produși finali de glicozilare avansată, măsuraţi prin 
autofluorescenţa pielii la un lot de pacienţi cu obezitate. 
Raluca Dina, Maria Moţa, Simona Popa, Dinu Flavia, Dina A. Ciprian  
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – Clinica Diabet, Nutriţie,  
Boli Metabolice 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova – Diabet, Nutriţie, 
Boli Metabolice 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova - Disciplina Fiziologie 
Normală şi Patologică 
 
P04: Managementul ulcerațiilor neuropate la pacienții cu diabet 
zaharat 
Paula Pavel, M. Goia, I.A.Vereșiu 
Centrul de Diabet și Boli de Nutriție Cluj-Napoca 
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P05: Corelații între evaluarea ecografică, parametrii antropometrici 
și cei biochimici, la pacienții supraponderali și obezi 
Anamaria Lupu, Oana Morar, Diana Ionuț, Anamaria Oltean, Daniel 
Leucuţa, Anca Crăciun 
Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” Cluj 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Catedra de Informatică Medicală și Biostatistică 
 
P06: Evoluţia ponderală la pacienţii cu insulinoterapie la 2 ani de la 
iniţierea tratamentului 
Marius Iulian Rotariu, Corina Bîrle, Teodora Tamas Szora, Gabriela 
Roman 
 
P07: Sindrom Klinefelter în asociere cu hipogonadism, obezitate 
abdominală și sindrom metabolic 
Mariana Stroe 
 
P08: Evaluarea comportamentului alimentar la persoanele nou 
diagnosticate cu diabet zaharat tip 2 
Zaharie Daniela Gabriela 
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ABSTRACTE 

 
 
1. Obezitatea în sindromul ovarelor polichistice- factor patogenic 
sau simptom? 
Simona Fica, Alice Albu, Lavinia Antonie, Șerban Radian, Florin  
Grigorescu, Suzana Florea 
Catedra de Endocrinologie, UMF Carol Davila, București 
Clinica de Endocrinologie și Diabet, Spitalul Elias, București 
IURC Montpellier 
 
Insulinorezistența și obezitatea, frecvent întâlnite în sindromul 
ovarelor polichistice (SOPC), sunt trăsături comune cu o altă entitate: 
sindromul metabolic (SM). Ipoteza unei asocieri între SOPC și SM 
mediată de insulinorezistența și obezitatea este atractivă. Cu toate 
acestea rezultatele studiilor publicate până în prezent referitoare la 
asocierea SOPC-SM nu sunt concordante.  
Scopul studiului nostru a fost 1) să determinam dacă pacientele cu 
SOPC au un risc crescut pentru SM și 2) să caracterizăm relația 
adipozitate-SM la pacientele cu SOPC. Pentru aceasta am revăzut 
datele a 578 de paciente din baza de date de SOPC a Clinicii de 
Endocrinologie Elias și am selectat 308 paciente cu SOPC (vârsta 
24,43±5,26 ani, IMC 27,58±7,2 kg/m2) și 105 martore (28,76±6,7 ani, 
IMC 29,11±8,3 kg/m2). Pacientele cu SOPC au avut IMC similar cu 
martorele, însă au avut raport talie/sold (RTS) mai mare (p<0,0001) și 
au fost mai tinere (p<0,0001). SM a fost prezent la 21,1% dintre 
SOPC si la 12,4% dintre martore (OR 4,22, p<0,0001 după ajustare 
pentru vârstă și IMC). Prevalența SM nu a mai fost semnificativ mai 
mare in SOPC însă după ajustare pentru RTS. Printre pacientele cu 
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SOPC, cele cu SM au avut vârstă (p=0,007), IMC (p<0,0001), RTS 
(p<0,0001), insulina a jeun (p<0,0001), HOMA IR (p<0,0001) și 
indexul androgenilor liberi (IAL) (p<0,0001) mai mari comparativ cu 
cele fără SM. Regresia logistică a arătat ca IMC, RTS, varsta, insulina 
a jeun si HOMA IR sunt predictori independenti ai SM dupa ajustare 
pentru ceilalti parametrii. De asemenea in regresie logistica IAL este 
asociat cu SM dupa ajustare pentru vârstă, insulina a jeun, HOMA IR 
si IMC, dar nu și după ajustare pentru RTS.În concluzie, datele 
noastre arată că există o asociere între SOPC și SM, independența de 
IMC și vârsta, dar dependența de adipozitatea abdominală. Excesul 
adipozității este un factor de risc pentru apariția SM în SOPC 
independent de insulinorezistenta, posibil mediat prin 
hiperandrogenism.  
 
2. Obezitatea, problemă de sănătate publică 
Mariana Vlad, Emilia Creţeanu, H. Zăpârţan, Cristina Viman 
Institutul Naţional de Sănătate Publică/CRSP Cluj 
 
Introducere 
Populaţia globului creşte alarmant în greutate. In România sunt peste 
3,5 milioane de obezi, din care doar 10% merg la un control medical 
şi numai 1% sunt incluşi într-un program naţional de educaţie 
împotriva obezităţii. Prevalenţa obezităţii în România estimată de 
OMS/2010 este de 5,5% la bărbaţi şi 12% la femei. 
Scop 
S-a dorit o completare a datelor existente la nivel naţional cu privire la 
prevalenţa supraponderii şi a obezităţii la populaţia adultă din 
România, pentru obţinerea unei imagini asupra magnitudinii 
problemei.  
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Material şi Metode 
În cadrul PN II, Subprogramul privind protejarea şi prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie, 
studiile au fost conduse în perioada 2006-2010 pe un eşantion de 2315 
subiecţi (1435 femei şi 880 bărbaţi) cu vârsta între 20-65 ani şi >65 
ani.  
Rezultate  
Înălţimea medie la bărbaţii investigaţi a fost de 173,48±7,09cm, iar la 
femei a fost de 163,25±5,83cm. Greutatea medie a înregistrat 
diferenţe, fiind mai mare la bărbaţi (81,26 ± 14,42kg) faţă de femei 
(70,1±14,2kg). Din cei 64,2% bărbaţi cu valori crescute ale IMC, 
42,7% au fost supraponderali (BMI = 25-29,99kg/m2), iar 21,5% au 
fost obezi (BMI ≥ 30kg/m2). Valoarea IMC la lotul de femei a pus în 
evidenţă un procent crescut de 34,1% supraponderale şi 20,1% obeze. 
Potrivit criteriilor adoptate de IDF, prevalenţa celor cu talie groasă a 
fost de 46,4%. O prevalenţă scăzută a taliei groase a fost notată în 
rândul bărbaţilor (40,5%) faţă de cea înregistrată la femei (52,4%), 
diferenţă semnificativă statistic. 
 Aportul excesiv de grăsimi animale şi insuficient de grăsimi şi 
proteine vegetale, carbohidraţi, calciu şi seleniu au fost principalele 
dezechilibre ale raţiei alimentare. Frecvenţele de consum au arătat 
preferinţele subiecţilor pentru: carne roşie şi preparate din carne, ouă, 
produse din lapte, pâine şi zahăr, iar la polul opus fiind peştele, 
leguminoasele, fructele oleaginoase şi sucurile naturale.  
Concluzii  
Datele epidemiologice obţinute atrag atenţia asupra frecvenţei 
crescute a excesului ponderal (59,2%) chiar şi la populaţia din mediul 
rural, populaţie fără influenţa stilului de viaţă occidental. 
Se impun măsuri de educaţie specifică în vederea profilaxiei şi a 
evitării evoluţiei ponderale către obezitatea severă. 
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3. Riscul de apariție a tulburărilor metabolismului glucidic la un lot 
de subiecți cu obezitate și antecedente heredocolaterale de diabet 
zaharat tip 2 
Adina Mitrea, Simona Popa, Maria Moța 
UMF Craiova – Departamentul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice 
 
Background: Obezitatea este o afecțiune cu creștere epidemică la nivel 
mondial. În paralel cu creșterea epidemică a obezității, evolueză și 
epidemia de diabet zaharat (DZ) tip 2, 90% dintre persoanele cu DZ 
tip 2 au fost sau sunt obeze. Etiopatogenia DZ tip 2 este foarte 
complexă, un rol important avându-l și factorii genetici, rudele de 
gradul 1 ale unei persoane cu DZ tip 2 au un risc de 20-40% de a 
dezvolta DZ tip 2. 
Scopul lucrării: evaluarea riscului de apariție a DZ tip 2 și a stărilor cu 
risc crescut de diabet – SRCD (IFG/IGT) la subiecții cu indexul masei 
corpului (IMC) ≥ 25 Kg/m2 si antecedente heredocolaterale (AHC) de 
DZ tip 2. 
Materiale și metoda: am luat în studiu 465 subiecți (51% femei si 49% 
barbati) care s-au prezentat în ambulatoriul de specialitate. La 
persoanele fără DZ tip 2 s-a efectuat testul de toleranta la glucoza 
orală cu 75 g, în vederea stabilirii existenței tulburărilor 
metabolismului glucidic (TMG). 
Rezultate: structurarea lotului s-a făcut în funcție de IMC și prezenta 
AHC de DZ tip 2, rezultând 4 subloturi:  
1. Cu IMC ≥25 Kg/m2 si AHC de DZ tip 2 (24,1%);  
2. Cu IMC ≥ 25 Kg/m2 si fara AHC de DZ tip 2 (51,4%);  
3. Cu IMC < 25 Kg/m2 si AHC de DZ tip 2 (10,1%);  
4. Cu IMC < 25 Kg/m2 si fara AHC de DZ tip 2 (14,4%). 
75% din toti subiecții au prezentat TMG, din care 38% au avut DZ tip 
2 și 37% SRCD. 
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 Din subiecții cu IMC ≥ 25 Kg/m2, 30.5% au avut DZ tip 2, 31.1% 
SRCD și 38.4% NTG.  
Din subiecții cu AHC de diabet și IMC ≥ 25 Kg/m2, 41% au prezentat 
DZ tip 2, 40% SRCD și numai 19% TNG.  
Din subiecții fără AHC de diabet și IMC < 25 Kg/m2, 32.8% au 
prezentat DZ tip 2, 25.3% SRCD și numai 41.9% TNG.  
S-a decelat (test Chi-Square) o asociere semnificativă statistic între 
prezența TMG, în special SRCD, și prezența IMC ≥ 25 Kg/m2 
concomitent cu AHC de DZ tip 2 (p<0.001). 
Concluzii: la subiecții analizați, am constatat creșterea riscului de 
apariție a TMG la subiecții cu suprapondere și obezitate asociate 
prezenței AHC de DZ tip 2. Această asociere implică necesitatea 
evaluării TMG la această categorie de subiecți, cât și implementarea 
măsurilor de optimizare a stilului de viață la aceștia în vederea 
reducerii riscului de apariție a SRCD și DZ tip 2. 
 
4. Diferite aspecte legate de bioetică în abordarea terapeutică a  
obezității 
Adorata Elena Coman, Maria Maidaniuc, Elena Popa și Rodica 
Petrovanu  
Medicina de familie – Departementul de Medicină internă, Școala de 
Medicină 
Universitatea de Medicină “ Iași Gr.T.Popa" 
 
Etica este știința moralității. Definind \"etica\" este o problemă 
complexă a pluralismului în care trăim, multitudinii de opinii şi 
varietatatii de norme morale, concepte juridice, culturale și sociale, 
care le include. Obezitatea este o problemă majoră de sănătate: o 
incidență ridicată (mai ales în ţările industrializate); o depreciere de 
durata de viață și de calitate; promovează patologie complexa de 
etiologie cardiovasculara, respiratorie, reumatologica,  
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endocrinologica-metabolica (mortalitatea este de 1.5 - 4 ori mai mare 
decât la greutate normală); risc crescut operator și, nu în ultimul rând, 
consecințele psiho-sociale. Bioetica ar trebui să acționeze atât la nivel 
de individ cât și a societății și trebuie să ia în considerare obezitatea ca 
o boala majora și nu ca un stigmat. Astfel de programe trebuie să 
vizeze nu numai greutatea ci mai ales, creșterea reintegrării în 
societate, sprijinul morale, inițializarea precoce este decisiva și asigura 
succesul tratamentului. 
Tehnicile utilizate sunt terapie individuală, terapie de grup, în care 
psihologul familiei şi psihoterapeutul sunt foarte importanți. Eficiența 
crește atunci când terapia comportamentala include întreaga familie. 
Terapia trebuie să acționeze pentru restructurarea cognitiva - ajuta 
pacienții cu răspunsuri la atitudinea lor negativă. Cu toate aceste 
instrumente, medicul trebuie să se angajeze într-un proces terapeutic 
individualizat care cuprinde și educația nutrițională și dietetică 
culinara (dieta bazata pe nevoile științifice, ne-dăunătoare, după caz, 
echilibrată în principiile nutritive, practica şi eficienta). 
 Cuvinte cheie: obezitate, bioetica, abordări integratoare. 
 
5. Obezitatea copilului – Doar o problemă de nutriție? 
Simona Fica, Anca Sîrbu 
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București 
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București 
 
Obezitatea copilului constituie o importantă problemă de sănătate, ce 
se asociază cu un risc crescut de morbidități ulterioare. Definiția și 
diagnosticul obezității la copii și adolescent constituie un subiect 
dificil și controversat, având în vedere diferențele în masa de țesut 
adipos determinate de etnie, sex, vârstă și etapa de dezvoltare. Indicele 
de masă corporală, circumferința taliei și grosimea pliului cutanat 
constituie cele mai utile măsurători clinice neinvazive de definire a 
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obezității, în timp ce determinarea directă a conținutului de țesut 
adipos (hidrodensitometria, bioimpedanta, DXA) sunt instrumente 
utile în cercetarea științifică.  
Bazele genetice ale obezității copilului au fost într-o oarecare măsură 
elucidate prin descoperirea leptinei, produsul genei ob, și prin 
clarificarea rolului unor neuropeptide, precum POMC, orexinele, 
neuropeptidul Y, MSH și receptorului său. Studiile pe gemeni arată că 
în proporție de aproximativ 50% predispoziția către obezitate este 
dobândită. Pe de altă parte, factorii de mediu (exogeni) contribuie pe 
larg la acumularea țesutului adipos încă din primii ani de viață. 
Aportul nutrițional inadecvat, lipsa activităților fizice și în mod 
special privitul la televizor contribuie din plin la instalarea obezității 
la copii și adolescent, la aceștia adăugându-se factorii socieconomici. 
Există din ce in ce mai multe dovezi ce asociază un risc crescut de 
obezitate și diabet cu un mediu ostil în viața intrauterină. Astfel 
pornind de la semnalele nutriționale oferite de mamă, fătul are 
capacitatea de a prevedea natura mediului în care va trăi, dezvoltând 
răspunsuri adaptative predictive. Atunci când acestea sunt inadecvate 
apare riscul de obezitate. 
 Obezitatea în copilărie poate apărea și în contextul unor afecțiuni 
complexe precum boli endocrine (sindromul Cushing, hipotiroidism) 
sau sindroame genetice (Sindromul Prader Willy, sindromul Bardet 
Biedl, sindromul Cohen, etc.). Sunt necesare algoritme simple de 
diagnostic care să poată diferenția obezitatea simplă de cea secundară 
altor afecțiuni. 
 
6. Indicii antropometrici (determinați prin InBody) - predictori ai 
insulinorezistenței la persoanele fără diabet zaharat 
Anca Crăciun, Adriana Rusu, Cristina Niță, N.Hâncu. 
Rețeaua privată de sănătate ”Regina Maria”- Cluj-Napoca 
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Universitatea de Medicină si Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca, Catedra Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
 
Obiectiv: Scopul aceastui studiu a fost de a determina contribuția 
indicilor antropometrici (determinați prin bioimpedanța) la 
insulinorezistență, la pacienți fără diabet zaharat tip 2. 
Metodă: Indicii antropometrici - respectiv aria grăsimii viscerale 
(AGV), cantitatea totală de ţesut adipos (TAT) şi masa musculară 
scheletală (MMS) - au fost evaluați prin impedanţă bioelectrică cu 
ajutorul InBody (720) (Biospace, Korea). Insulinorezistenţa a fost 
evaluată prin calcularea HOMA-IR şi 1/insulinemie. 
 Rezultate: În studiu au fost incluşi 236 pacienţi fără istoric de diabet 
zaharat, cu un IMC=34,39±6,79 kg/m2 şi cu vârsta de 37,92±11,5 ani. 
Parametrii care evaluează insulinorezistenţa s-au corelat pozitiv cu 
AGV (r=0.42, p< 0.001), TAT (r=0.43, p< 0.001) şi SMM (r=0.32, p< 
0.001). Utilizând regresia lineară multivariată am demonstrat că AGV 
şi TAT au reprezentat principalii deteminanţi ai logHOMA-IR 
(F=32.12, p< 0.001), în timp ce MMS şi TAT au reprezentat 
principalii determinanţi ai log1/insulinemie (F=27.74, p< 0.001). 
Concluzii: La pacienții fără diabet zaharat tip 2, principalii 
determinanți ai scorului de insulinorezistență (calculat prin HOMA-IR 
sau 1/insulinemie) sunt atât AGV și TAT, cât și MMS. 
 
7. Studiul receptorilor glucocorticoizilor şi al 11-β hidroxisteroid-
dehidrogenazei de tip 1 la nivelul ţesutului adipos epicardic şi relaţia 
cu boala aterosclerotică coronariană 
Alina Silaghi, Horaţiu Silaghi, Ana Valea, Traian Scridon, Ileana 
Duncea, Anne Dutour Meyer, Michel Grino 
Clinica Endocrinologică UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Clinica 
Chirurgie II UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj,  
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Institutul Inimii Cluj  
INERM U626, Marsilia, Franţa 

 
Introducere: Ţesutul adipos epicardic (TAE) este un depozit adipos 
ectopic situat la suprafaţa inimii, în contact direct cu miocardul. TAE 
înconjură coronarele putând influenţa homeostazia locală coronariană. 
Tesutul adipos visceral se caracterizează printr-o activare locala a 
cortizolului din cortizonul inactiv în prezenţa enzimei 11-β 
hidroxisteroid-dehidrogenazei de tip1 (11β HSD-1) cu efecte locale 
importante. Nu se cunoaşte acest fenomen în TAE şi nici modularea 
efectului local al cortizolului legat de nivelul receptorilor 
glucocorticoizilor (GR). Scop: Evaluarea expresiei GR şi al 
promotorilor receptorilor glucocorticoizilor precum şi al 11β HSD-1 
în TAE şi stabilirea unei legături cu statusul coronarian.  
Material şi metodă: S-au realizat biopsii de TAE şi ţesut adipos 
subcutanat (TAS) de la 50 de pacienţi, 27 femei si 23 bărbaţi, cu 
vârsta între 41 şi 75 ani, cu IMC-ul mediu de 28,2±1,5 Kg/m2; 31 sunt 
coronarieni (CAD) şi 29 non-coronarieni (NCAD). S-a evaluat 
expresia ARNm al 11β HSD-1precum şi al GR şi al promotorilor 
receptorilor glucocorticoizilor prin qRT-PCR. Expresia proteinei 11β 
HSD-1 s-a evaluat prin imunohistochimie iar cuantificarea acesteia s-a 
realizat prin evaluarea marcajului imunohistochimic la microscopul 
optic.  
Rezultate: Marcajul imunohistochimic pentru 11β-HSD-1 şi GR a fost 
prezent în ariile stromale, stroma interadipocitară, adipocite şi vase de 
sânge si s-a găsit o creştere semnificativă a intensităţii marcajului 
pentru 11β HSD-1 în TAE faţă de TAS la CAD (p = 0,023). Expresia 
ARNm al 11β HSD-1 este semnificativ crescută în TAE faţă de TAS 
la CAD (p = 0,05). Expresia ARNm al GR este semnificativ scăzută în 
TAE independent de statusul coronarian. Expresia ARNm al 
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promotorilor GR este semnificativ scăzută în TAE pentru exonii 1B şi 
1C şi crescută pentru exonul 1A3 la CAD. 
Concluzii: TAE exprimă 11β-HSD-1 şi se caracterizează printr-o 
reactivare locală a cortizolului. Există o interacţiune între 
componentele metabolismului cortizolului demonstrată prin 
localizarea anatomică a proteinelor GR şi 11β-HSD-1. In TAE, 
promotorii GR ar putea juca un rol în expresia ţesut specifică a GR. 
TAE ar putea fi mai puţin sensibilă la glucocorticoizi şi prin aceasta să 
limiteze creşterea cantitativă a TAE la CAD, sugerând un rol protector 
pe homeostazia coronariană.  
 
8. Obezitatea și boala cronică de rinichi 
Maria Moța, Simona Popa 
UMF Craiova, Disciplina de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
 
Obezitatea este o boală cronică, care se extinde epidemic. Este larg 
recunoscut faptul că obezitatea contribuie la morbiditatea și 
mortalitatea prin DZ, boli cardiovasculare (BCV) și cancer, dar rolul 
ei în progresia bolii cronice de rinichi (BCR) este rar menționat. 
Obezitatea este însă extrem de importantă în creșterea ratei și 
accelerarea evoluției bolilor renale și în cresterea numărului de 
pacienți aflați pe terapii de substituție cronică a funcției renale. 
Adipocitokinele, care participă la reglarea greutății corporale, s-a 
demonstrat ca ar contribui la apariția leziunilor vasculare și a 
glomeruloslerozei. Obezitatea este marca fenotipică a sindromului 
metabolic (SM), caracterizat prin insulinorezistență (IR), 
hiperinsulinemie și dislipidemie (DLP). SM contribuie la apariția 
HTA, DZ, BCV și secundar la apariția BCR. În fiecare decadă, din 
ultimele, numărul pacienților cu BCR s-a dublat. Femeile gravide, cu 
obezitate, au riscul de a naște copii cu risc crescut de DZ tip 2 și 
obezitate, impunându-se astfel evitarea creșterii ponderale excesive a 
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femeii gravide. DLP, tipica SM (TG crescute, particule LDL 
intermediare crescute, HDL scazut) pare a juca un rol în apariția BCR. 
Obezitatea se asociază cu glomeruloscleroza focală și segmentară, 
asociate, se pare, cu IR - hiperinsulinemia. Studiile pe șobolani au 
arătat că dezvolta nefropatie numai șobolanii cu control glicemic 
nesatisfăcător și care sunt tratați cu insulină. Comparativ cu animalele 
deficiente în insulină, șobolanii tratați cu insulina au presiune 
intraglomerulara crescută, care poate fi scăzuta cu inhibitorii enzimei 
de conversie a angiotensinei. Tratamentul cu insulina al șobolanilor 
normali se asociază cu hipertrofie glomerulară, expresia colagenului 
interstitial și glomeruloscleroza. Se discută tot mai mult implicarea 
sistemului PPAR în apariția obezității și a leziunilor renale. Recent s-a 
descris o formă specifică de obezitate, asociată cu glomerulomegalie, 
cu sau fără glomeruloscleroza focală sau segmentară. Ea pare să fie 
cauzată de abnormalitțăi anatomice (rinichi de marime crescută, 
abnormaliăți mezangiale și ale podocitelor), alterări hemodinamice 
(hiperfiltrare, hipertensiune) și modificări inflamatorii (cu alterarea 
adipocitokinelor). Sunt necesare studii viitoare care să demonstreze 
rolul scăderii obezitțăii ca factor important de prevenție a bolilor 
renale. 
 
9. Efectele precoce ale chirurgiei bariatrice în ameliorarea 
componentelor sindromului metabolic 
Anca Sîrbu, Cătălin Copăescu, Ramona Olaru, Suzana Florea, Simona 
Fica 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București 
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București 
Spitalul clinic „Sfantul Ioan”,București 
 
Obezitatea continuă să fie o problemă majoră de sănătate globala, ce 
se asociaza cu o morbiditate ridicată.  
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Obiectivul studiului nostru a fost acela de a evalua rezultatele precoce 
(la 6 luni) ale chirurgiei bariatrice în ceea ce privește greutatea 
corporală, tulburările metabolismului lipidic, rezistența la insulină și 
sindromul metabolic (SM), la un grup de pacienți cu obezitate severă. 
Material și metode: Am evaluat un numar de 124 (37 B, 87 F) pacienți 
cu obezitate morbidă inainte și la 6 luni după efectuarea chirurgie 
bariatrice. Au fost măsurate înălțimea, greutatea, circumferința taliei și 
a șoldurilor, tensiunea arterială și au fost efectuate o serie de teste 
biochimice: glicemia și insulinemia a jeun, profil lipidic complet, 
transaminaze, acid uric. Diagnosticul de sindrom metabolic a fost 
stabilit conform criteriilor IDF 2006. Excesul de greutate pierdut 
(EBL)a fost determinat raportând diferența între IMC pre și 
postoperator la IMC preoperator – 25.  
Rezultate: Vârsta medie a pacienților a fost de 42.32±10.58 ani (22 - 
62) iar IMC mediu de 46.93±8.56 kg/m2. Prevalența SM a fost de 
74.2% (81.6% la barbati si 70.9% la femei, p=NS). Pacienții cu SM au 
fost mai vârstnici (44.47 ± 10.41 vs 36.61 ± 8.54 ani, p< 35 ani au 
avut un EBL de 75.53 ± 26.67; între 35 si 45: 66.2±22.08; >45ani : 
57.38 ± 24.22; p <0.001. 
Concluzii: Chirurgia bariatrică constituie o metodă eficientă de 
ameliorare precoce a comorbidităților asociate obezității morbide. 
 
10. Riscul de apariţie a tulburărilor metabolismului glucidic la un 
lot de subiecţi cu obezitate şi antecedente heredocolaterale de diabet 
zaharat tip 2  
Adina Mitrea, Simona Popa, Maria Moța 
UMF Craiova, Departamentul Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
 
Background: Obezitatea este o afecțiune cu creștere epidemică la nivel 
mondial. În paralel cu creșterea epidemică a obezității, evolueză și 
epidemia de diabet zaharat (DZ) tip 2, 90% dintre persoanele cu DZ 
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tip 2 au fost sau sunt obeze. Etiopatogenia DZ tip 2 este foarte 
complexă, un rol important avându-l și factorii genetici, rudele de 
gradul 1 ale unei persoane cu DZ tip 2 au un risc de 20-40% de a 
dezvolta DZ tip 2. 
Scopul lucrării: evaluarea riscului de apariție a DZ tip 2 și a stărilor cu 
risc crescut de diabet – SRCD (IFG/IGT) la subiecții cu indexul masei 
corpului (IMC) ≥ 25 Kg/m2 si antecedente heredocolaterale (AHC) de 
DZ tip 2. 
Materiale și metoda: am luat în studiu 465 subiecți (51% femei si 49% 
barbati) care s-au prezentat în ambulatoriul de specialitate. La 
persoanele fără DZ tip 2 s-a efectuat testul de toleranta la glucoza 
orală cu 75 g, în vederea stabilirii existenței tulburărilor 
metabolismului glucidic (TMG). 
Rezultate: structurarea lotului s-a făcut în funcție de IMC și prezenta 
AHC de DZ tip 2, rezultând 4 subloturi:  
1. Cu IMC ≥25 Kg/m2 si AHC de DZ tip 2 (24,1%);  
2. Cu IMC ≥ 25 Kg/m2 si fara AHC de DZ tip 2 (51,4%);  
3. Cu IMC < 25 Kg/m2 si AHC de DZ tip 2 (10,1%);  
4. Cu IMC < 25 Kg/m2 si fara AHC de DZ tip 2 (14,4%). 
75% din toti subiecții au prezentat TMG, din care 38% au avut DZ tip 
 2 și 37% SRCD. 
Din subiecții cu IMC ≥ 25 Kg/m2, 30.5% au avut DZ tip 2, 31.1% 
SRCD și 38.4% NTG. 
Din subiecții cu AHC de diabet și IMC ≥ 25 Kg/m2, 41% au prezentat 
DZ tip 2, 40% SRCD și numai 19% TNG. 
Din subiecții fără AHC de diabet și IMC < 25 Kg/m2, 32.8% au 
prezentat DZ tip 2, 25.3% SRCD și numai 41.9% TNG. 
S-a decelat (test Chi-Square) o asociere semnificativă statistic între 
prezența TMG, în special SRCD, și prezența IMC ≥ 25 Kg/m2 
concomitent cu AHC de DZ tip 2 (p<0.001). 
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Concluzii: la subiecții analizați, am constatat creșterea riscului de 
apariție a TMG la subiecții cu suprapondere și obezitate asociate 
prezenței AHC de DZ tip 2. Această asociere implică necesitatea 
evaluării TMG la această categorie de subiecți, cât și implementarea 
măsurilor de optimizare a stilului de viață la aceștia în vederea 
reducerii riscului de apariție a SRCD și DZ tip 2. 
 
11. Corelații între antropometrie și dismetabolism la un grup de 
pacienți cu obezitate 
Dr. Alina Mot, Dr. Georgiana Nicolescu, Dr. Raluca Oprean 
SCJU Sibiu – Ambulatoriul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice 
Policlinica Astra Sibiu – Cabinet Diabet, Nutriție, Boli Metabolice 
 
Scopul lucrării: Este un fapt cunoscut că obezitatea, definită prin 
valoarea indicelui de masă corporală, se caracterizează printr-o serie 
de anomalii metabolice, cum ar fi glicemia bazală modificată sau 
diabetul zaharat, dislipidemia, dar și prin asocierea cu hipertensiunea 
arterială. 
Studiul de față urmărește corelația dintre parametri antropometrici, 
respectiv indicele de masă corporală și circumferința abdominală și 
prezența anomaliilor metabolice ( dislipidemie, glicemie bazală 
modificată), respectiv a hipertensiunii arteriale, la un grup de pacienți 
adresați pentru obezitate. 
Material și metodă: A fost analizat un lot de 50 de pacienți cu 
obezitate, de ambele sexe, la care au fost măsurate IMC ( indicele de 
masă corporală) si CA ( circumferinta abdominală), valoarea TA ( 
tensiune arterială) și s-au recoltat analize de sânge în condiții bazale: 
glicemie din sânge venos, colesterol total, HDL-colesterol, 
trigliceride. 
S-a considerat hipertensiune arterială valoarea medie >/= 140/90, 
obținută la trei măsurători succesive, după o perioadă de repaus, sau 
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hipertensiunea deja diagnosticată, cu sau fără existența tratamentului 
hipotensor.  
S-a luat în calcul valoarea IMC > 24,9 kg/m2 și  valoarea CA > 80 cm 
la femei și >94 cm la barbati. 
S-a considerat glicemie bazală modificată valoarea >/= 100 mg%. 
S-a diagnosticat ca dislipidemie valoarea colesterolului total > 180 
mg%, sau/și valoarea HDL- colesterol < 40 mg%, sau/și trigliceridele 
> 150 mg%.  
Rezultate: Lotul studiat a avut următoarea componență pe sexe: 32% 
bărbați si 68% femei. Conform IMC, 16% au fost supraponderali, 
34% cu obezitate grd I, 26% cu obezitate grd II, 24% cu obezitate 
grad III. Circumferința abdominală a fost peste 94 cm la ambele sexe, 
motiv pentru care au fost utilizate câte 2 subgrupe pe sex, cu CA intre 
94 – 102 cm și respectiv cu CA mai mare sau egală cu 102 cm. 
În grupul de femei, cele cu talia < 102 cm au fost hipertensive în 
procent de 27,2%, în timp ce cele cu talia >/= 102 cm au fost 
hipertensive în procent de 78,2%.De asemenea, dislipidemia a fost 
prezentă în ambele grupuri, într-un procent cvasiegal, de 90,9% 
respectiv de 91,3%. Distribuția în cele două grupuri a glicemiei bazale 
modificate a fost nesemnificativă statistic, de 55% versus 48%. 
În grupul de bărbați, au fost hipertensivi 75% din cei cu talia < 102 
cm, și 82% din cei cu talia >/= 102 cm. Dislipidemia a fost de 75% 
versus 91%, iar glicemia bazală modificată a fost prezentă la 50% din 
cei cu talie mai mică, versus 90% din cei cu talia crescută. 
S-au făcut aceleași corelații în funcție de IMC, pentru întreg lotul. S-a 
constatat o corelație liniară a IMC și HTA, de la valori de 50% până la 
83,3%. Liniar s-au corelat și IMC cu dislipidemia, de la 75% la 100%. 
Glicemia bazală modificată  nu a respectat relația liniară, fiind de 50% 
în grupul supraponderalilor, 41,17% la obezi de grad I, 76,92% la 
obezi de gradul II, si 66,66% la obezi de gradul III. 
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Concluzii: Circumferința abdominală crescută s-a demonstrat un 
parametru antropometric asociat cu prezența hipertensiunii arteriale și 
a dislipidemiei la femei ca și la barbati. Glicemia bazală modificată 
pare a se asocia cu circumferința abdominală crescută mai curând la 
sexul masculin. 
Indicele de masă corporală se coreleaza liniar cu prezența 
hipertensiunii arteriale și cu dislipidemia, dar nu și cu glicemia bazală 
modificată. 
În practica clinică, date antropometrice simplu de măsurat, pot sa 
izoleze un grup de pacienți cu probabile anomalii metabolice, la care 
se impune screeningul diabetului, al hipertensiunii arteriale și al 
dislipidemiei.  
 
12.  Obezitatea infantilă morbidă – posibil Sindrom Rohhadnet caz 
clinic 
Ana Valea, Alina Silaghi,  Adrian Ionuț Paul, Delia Vintilă, Anca 
Vasilis, Cristina Danciu, Iulia Iacob, Ileana Duncea 
Clinica Endocrinologie, U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 
 
Introducere: Sindromul ROHHADNET este o afecțiune relativ recent 
descrisă caracterizat prin obezitate cu evoluție rapidă, hipoventilație 
pulmonară, disfuncție hipotalamică autonomă și tumori neurale. Prin 
severitatea manifestărilor clinice poate duce rapid la deces prin stop 
cardio-respirator. 
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 5 ani și 
10 luni care se prezintă în serviciul de Endocrinologie pentru 
evaluarea unui exces ponderal important debutat în urmă cu 2,5 ani. 
Examenul clinic a relevat obezitate morbidă cu distribuție facio-
tronculară, înălțime=123cm (+2,5 DS Prader), greutate= 49,5 kg (+7,5 
DS Prader), acrocianoză, edeme palpebrale și la nivelul membrelor 
inferioare. Profilul biochimic și hormonal a relevat hipersodemie, 
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transaminaze crescute, hipopotasemie, cortizol urinar crescut cu 
răspuns pozitiv la testul Bricaire, ACTH, prolactină și TSH crescute. 
Examenul RMN la nivel hipotalamo-hipofizar și abdominal a 
evidențiat un aspect sugestiv pentru microadenom hipofizar. 
În urma investigațiilor clinice și paraclinice s-a stabilit diagnosticul 
probabil de sindrom ROHHADNET. 
Concluzii: Asocierea frecventă a disfuncțiilor endocrine hipotalamo-
hipofizare crează reale dificultății în stabilirea diagnosticului de 
sindrom ROHHADNET. 
Cazul prezentat ilustrează importanța evaluări endocrine complexe și a 
abordării multidisciplinare a oricărei forme de obezitate cu debut 
precoce și evoluție rapidă, în vederea stabilirii diagnosticului corect și 
a conduitei terapeutice adecvate. 
 
13. Produși finali de glicozilare avansată, măsuraţi prin 
autofluorescenţa pielii la un lot de pacienţi cu obezitate. 
Raluca Dina, Maria Moţa, Simona Popa, Dinu Flavia, Dina A. Ciprian  
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova – Clinica Diabet, Nutriţie,  
Boli Metabolice 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova – Diabet, Nutriţie, 
Boli Metabolice 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova - Disciplina Fiziologie 
Normală şi Patologică 
 
Autofluorescenţa pielii (AF), este o masură de a detecta acumularea 
de AGEs (produși finali de glicozilare avansată) în colagenul din 
piele, cu ajutorul AGE Readerului. Acumularea AGRs este favorizată 
de hiperglicemia cronică şi de stresul oxidativ, acesti produşi putând 
contribui la patogeneza bolilor cardiovasculare. Deoarece obezitatea 
sporeşte stresul oxidativ, aceasta ar putea duce la acumulare de AGEs 
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înainte de apartia diabetului zaharat (DZ) sau înainte ca anumite boli 
cardiovasculare să devină manifeste. 
Studiul a fost realizat pe un lot de 88 de pacienţi la Spitalul Jean 
Verdier din Paris, Clinica de Endocrinologie. Criteriile de includere în 
stiudiu au fost: pacienţi obezi (IMC ≥ 30 kg/m²), fără DZ, au fost 
exclusi din studiu pacienţii de culoare, datorită principiului de 
fluorescenţă al AGE Readerului. A fost efectuat Testul de Toleranţă la 
Glucoză Oral (TTGO) cu 75 de g de glucoză, în doi timpi. 
In urma analizei statisice s-a constatat ca IMC (Indicele de Masă 
Corporala) se corelează pozitiv cu indicele AF (p < 0,005), însă CA 
(Circumferinţa Abdominală) nu s-a corelat cu AF (p = 0,065). Nu au 
fost găsite corelaţii între IMC și glicemia a jeun, sau glicemia la 2 ore 
după testul cu glucoză. La lotul de pacienţi cu IFG (Impaired Fasting 
Glucose) valorile AF sunt semnificativ diferite faţă de pacienţii fără 
IFG, Sig = 0,017 prin aplicarea Testului Anova, existand o diferenţă 
statistică între cele două loturi; există o influenţă clara a IFG asupra 
indicelui AF, ce are o valoare medie de 2,62 faţă de 2,34 la pacienţii 
fără IFG. Glicemia la 2 ore, din cadrul TTGO nu s-a corelat cu 
indicele AF, şi nu s-au observat diferenţe semnificative între cele două 
loturi (p = 0,439). Rezultatele noastre nu confirmă supoziția teoretică, 
conform căreia CA se asociază mai frecvent decât IMC cu 
insulinorezistența și perturbări metabolice, nici supoziția că 
hiperglicemia postprandială ar avea un rol mai important decât 
glicemia bazală.  
 
14. Managementul ulcerațiilor neuropate la pacienții cu diabet 
zaharat 
Paula Pavel, M. Goia, I.A.Vereșiu 
Centrul de Diabet și Boli de Nutriție Cluj-Napoca 
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Introducere: În fiecare moment 3-5% dintre pacienții cu diabet zaharat 
au ulcerații la nivelul piciorului, iar 85% dintre amputațiile membrelor 
inferioare datorate diabetului zaharat sunt precedate de existența 
acestora. 
Tratamentul trebuie direcționat spre soluționarea infecției, ischemiei 
periferice, presiunii anormale cauzată de neuropatia periferică și 
mobilitatea limitată a articulației. 
Material și metoda: Studiul de față își propune analiza a 384 de cazuri 
cu procese de osteomielită sau osteomieloartrită, abcese, flegmoane de 
părți moi apărute în evoluția ulcerațiilor neuropate la pacienții 
diabetici. Includerea în acest grup s-a efectuat pe baza examenului 
clinic, radiologic, calcularea indicelui glezna brat, testarea 
sensibilității cutanate sensitive și vibratorii. 
Rezultate: În tratamentul acestora s-au utilizat intervenții chirurgicale 
conservatoare sau ultraconservatoare cu păstrarea extremității relativ 
integră, excizând doar segmentele cu procese de osteomielită sau 
osteoartrită și conservarea părților moi . 
 Analiza detaliată a relevat ponderea maxima a sexului masculin  
70,76% cu incidență maximă în intervalul de vârstă 60 – 69 ani 
(38,2%) urmat de intervalul 50 – 59 ani (33,88%). 
Tipul II de diabet zaharat a fost întâlnit la majoritatea cazurilor – 276 
(91,69%) iar la 5,64% complicațiile de tip septic la nivelul piciorului 
au fost primul semn de debut al diabetului. 
La 201 cazuri (66,67%) DZ are o vechime de peste 10 ani în evoluție. 
Insulinoterapia a fost aplicată la 63,78% dintre pacienți iar 30,23% 
urmau tratament cu antidiabetice orale. 
Nivelul HbA1c (care denotă dezechilibrul metabolic în timp) s-a situat 
peste nivelul de 7% la 110 dintre cazurile studiate.  
Concluzii: 
·efect cosmetic cu menținerea relativ integră a piciorului 
· impact psihologic pozitiv asupra pacientului propus pentru amputație 
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minoră 
· evitarea deformărilor apărute după amputațiile în raza cauza apariției 
unor noi ulcerații neuropate 
· statica mai bună a piciorului 
· durata redusa a spitalizării (aproximativ 8 zile) 
· intervenții efectuate în anestezie locală sau fără anestezie (datorită 
neuropatiei sensitive) 
· posibilitatea efectuării în regim de ambulator. 
Cuvinte cheie: diabet zaharat, neuropatie diabetica, microangiopatie, 
macroangiopatie, deget „fals”. 
 
15. Corelații între evaluarea ecografică, parametrii antropometrici și 
cei biochimici, la pacienții supraponderali și obezi 
Anamaria Lupu, Oana Morar, Diana Ionuț, Anamaria Oltean, Daniel  
Leucuţa, Anca Crăciun 
Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” Cluj 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Catedra de Informatică Medicală și Biostatistică 
 
Obiective:  Evaluarea prezenței markerilor precoce ai complicațiilor 
cardio-vasculare și metabolice, precum și a corelațiilor dintre aceștia 
și parametrii antropometrici, la pacienți tineri, supraponderali și obezi, 
fără diabet zaharat, care s-au prezentat în Clinica Regina Maria Cluj, 
pentru evaluare clinico-metabolică și nutritională, în perioada aprilie 
2010 – septembrie 2011. 
 Metode: Lotul studiat a inclus 92 pacienți, 50 femei și 42 bărbați, cu 
vârste cuprinse între 19 și 43 ani, supraponderali și obezi, nediabetici, 
care au fost evaluați din punct de vedere antropometric (indicele de 
masă corporală - IMC, aria grăsimii viscerale – determinate prin 
analiza corporală prin bioimpedanta- InBody720), biochimic 
(hemoglobina glicata (HbA1c), profilul lipidic si indicele HOMA-IR) 
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și ecografic (bidimensional – steatoza hepatica, bidimensional si 
Doppler – grosimea intima -medie carotidiana (GIM) și prezenta 
placilor de aterom carotidiene si periferice). Lotul a fost evaluat global 
și pe subgrupe, în funcție de sex, gradele obezității, prezența afectării 
tiroidiene concomitente și a bolii polichistice ovariene, la femei . 
Rezultate: La intreg lotul studiat, s-au găsit corelații semnificative 
statistic între HOMA-IR, pe de o parte și HbA1c, aria grăsimii 
viscerale, HDL colesterolul scăzut, prezența steatozei hepatice și a 
hipertensiunii arteriale, pe de altă parte. Evaluarea comparativă a 
pacienților supraponderali și a celor obezi a evidențiat diferențe 
semnificative statistic în favoarea supraponderalilor, în ceea ce 
privește HOMA-IR, HbA1c, aria grăsimii viscerale și prezența 
steatozei hepatice. Analiza în funcție de IMC a evidențiat corelații 
semnificative statistic între gradul obezității și aria grăsimii viscerale, 
prezența steatozei hepatice și indicele HOMA-IR, dar nu cu GIM și 
prezența plăcilor de aterom carotidiene sau periferice. Femeile din 
lotul studiat au avut o arie a grăsimii viscerale semnificativ mai mică 
și prezența steatozei hepatice la un număr semnificativ mai mic de 
persoane, decât barbații. Nu s-au constatat diferențe semnificative 
statistic în ceea ce privește prezența bolii polichistice ovariene sau a 
afectării tiroidiene. 
Concluzii: La pacienții tineri, nediabetici, gradul mai mare al 
obezității se însoțește de o creștere semnificativă statistic a insulino-
rezistenței și a afectării hepatice prin steatoza, dar nu a markerilor de 
ateroscleroză carotidiană sau periferică. Există o corelație 
semnificativă statistic între valoarea scăzuta a HDL- colesterolului și 
insulino-rezistență. Prezența bolii polichistice ovariene și a afectării 
tiroidiene nu au adus diferențe semnificative statistic ale parametrilor 
studiați. 
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16. Evoluţia ponderală la pacienţii cu insulinoterapie la 2 ani de la 
iniţierea tratamentului 
Marius Iulian Rotariu, Corina Bîrle, Teodora Tamas Szora, Gabriela  
Roman 
 
Introducere şi obiective: Literatura de specialitate oferă date privitoare 
la câştigul ponderal al pacienţilor cu diabet zaharat tip 2 în urma 
iniţierii insulinoterapiei; prin urmare creşterea în greutate contribuie la 
apariţia insulinorezistenţei determinând astfel modificări ale 
prognosticului pe termen lung şi ale complianţei la tratament. Studiul 
de faţă îşi propune evaluarea câştigului ponderal la pacienţii cu DZ tip 
2 de la iniţierea insulinoterapiei la 1 an şi respectiv 2 ani. 
Material și Metoda: S-a efectuat un studiu retrospectiv observaţional 
pe un lot de 176 de pacienţi cu diabet zaharat tip 2 insulinotratat. 
Criteriul principal de includere a fost pacienţii cu diabet zaharat tip 2 
la care insulinoterapia a fost iniţiată în intervalul ianuarie-iunie 2009 
din evidenţa unui cabinet ambulator din Centrul Clinic de Diabet Cluj 
Napoca; evoluţia pacienţilor fiind urmărită la 1 an şi la 2 ani de la 
iniţiere. Au fost luate în considerare date demografice, antropometrice 
şi date referitoare la tipurile de insulină cel mai frecvent administrate 
pacienţilor.  
Rezultate: Din cei 176 de pacienţi, 80 au fost bărbaţi, 96 au fost femei, 
cu vârsta medie de 60,5 ani. Lotul a fost impărţit în funcţie de cele 
mai frecvente regimuri de insulină folosite: insulină analog bazal 
(47%), insulină umană bazală (27%), insulină premixată umană (9%), 
insulină premixată analog (8%), alte regimuri (9%). De asemenea 
lotul a fost subdivizat în funcţie de valoarea indicelui de masă 
corporală (IMC) la debut, 1 an şi 2 ani. 
Între IMC-ul de debut şi cel de la 1 an se observă o creştere de 0,59 
kg/m2, iar între IMC-ul de de la 1 an şi cel de la 2 ani se observă o 
creştere de 0,47 kg/m2; per total de la iniţierea insulinoterapiei şi la 2 
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ani se observă o creştere a IMC-ului de 1,06 kg/m2 pentru întregul lot 
studiat. 
În ceea ce priveşte evoluţia hemoglobinei glicate se observă o scădere 
semnificativă între debut şi la 2 ani de la iniţierea insulinoterapiei, 
pentru întregul lot studiat. 
 oncluzii și discuții: Rezultatele au pus în evidenţă o diferenţă 
semnificativă în ceea ce priveşte creşterea ponderală de la debutul 
insulinoterapiei comparativ cu 1 an şi 2 ani. Scăderea valorilor 
hemoglobinei glicate a pus în evidenţă un control glicemic optim, în 
detrimentul creşterii ponderale.  
 
17. Sindrom Klinefelter în asociere cu hipogonadism, obezitate 
abdominală și sindrom metabolic 
Mariana Stroe 
Centru Medical Psihomedica,Cluj-Napoca  
 
Sindromul Klinefelter este cea mai cunoscută tulburare a sexului 
cromozomial și este definit clasic prin cariotipul 47xxy, dar s-au pus 
în evidență variante cu mozaicism. Prevalența sa este de 1 la 660 
barbați și este cea mai frecventă boală cromozomiala asociată cu 
hipogonadism masculin și infertilitate. Hipogonadismul este obișnuit 
în sindromul Klinefelter și poate conduce la adipozitate abdominală și 
creșterea riscului instalării unui sindrom metabolic a cărui 
incidență,de fapt,este crescută în sindromul Klinefelter. Se prezintă 
cazul unui pacient cu sindrom Klinefelter, hipogonadism în asociere 
cu obezitate tronculară și sindrom metabolic, tratat cu doze 
insuficiente de testosteron exogen. Suplimentarea substituției cu 
testosteron, la o doză terapeutică eficientă, a determinat efecte 
favorabile pe masa corporală, sensibilitatea la insulină, profilul lipidic 
și tensiunea arterială. Se subliniază importanța unui tratament cu 
produse de testosteron susținut și continuu în sindromul Klinefelter. 
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18. Evaluarea comportamentului alimentar la persoanele nou 
diagnosticate cu diabet zaharat tip 2 
Zaharie Daniela Gabriela 
Spitalul Județean de Urgență Zalău 
 
Lucrarea analizeazǎ comportamentul și obiceiurile alimentare ale 
persoanelor nou diagnosticate cu diabet zaharat tip 2 în județul Sǎlaj. 
Ca metodă de lucru s-a utilizat chestionarul de evaluare a alimentației 
și comportamentului alimentar, eşantionul ales pentru studiu fiind de 
126 subiecţi. Analiza statisticǎ a acestui studiu observațional va putea 
permite concluzionarea unor caracteristici specifice stilului de viatǎ 
zonal. 
Din lotul studiat de 126 persoane, cu o repartiție aproximativ egalǎ pe 
sexe, peste 40% au fost supraponderali și tot peste 40% au fost 
diagnosticați cu obezitate abdominalǎ de diverse grade. Acest fapt nu 
a reprezentat o surprizǎ dupǎ studierea chestionarelor de evaluare a 
alimentației și a comportamentului alimentar. Din analiza acestor 
chestionare peste 50% din persoanele intervievate luau doar 3 mese pe 
zi, dar peste 80% nu serveau micul dejun, deși tot peste 50% au 
confirmat prezența gustǎrilor în alimentația zilnicǎ. Îngrijorǎtor a fost 
faptul cǎ aproximativ 80% din cei chestionați au afirmat cǎ cea mai 
importantǎ masǎ din zi pentru ei este cina, iar circa 70% au declarat cǎ 
mai mult de jumǎtate din cantitatea alimentelor consumate ziknic este 
la cinǎ. Totodatǎ s-a remarcat ora târzie la care se ia cina, 55% 
recunoscând masa dupǎ ora 22ºº. Tot din cadrul tulburǎrilor de 
comportament alimentar s-a remarcat faptul cǎ peste 40% din 
persoanele chestionate nu iau masa în bucǎtǎrie și peste 50% iau 
frecvent masa în fața televizorului. 
De asemenea, acest studiu a demonstrat un consum crescut de grǎsimi 
saturate și nesaturate, ouǎ,dulciuri, pâine și garnituri, cu asocierea 
nefastǎ a celor douǎ din urmǎ la aceeași masǎ. Alarmant a fost 
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consumul scǎzut de legume și fructe, lapte și produse lactate, carne și 
derivate din carne.Tot aici trebuie amintit cǎ în peste 60% a cazurilor 
se gǎtește cu rântaș. 
În urma unor dezechilibre nutriționale precum cele demonstrate în 
acest studiu, trebuie sǎ ne îngrijoreze riscul crescând de apariție a 
obezitǎții, a diabetului zaharat și a bolilor cardiovasculare.  
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