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Rezumat: Obezitatea  este  cel  mai  bine  definită  ca  
prezenţa unei proporţii absolute sau relative anormale de  
ţesut  adipos.  Cele  mai  serioase  afecţiuni  asociate 
obezităţii  sunt diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea  
arterială, boala coronară ischemică, boala respiratorie,  
afecţiunile  veziculei  biliare,  osteoartrita  şi  cancerul.  
Tratamentul obezităţii cuprinde trei aspecte importante:  
modificarea  stilului  de  viaţă  (dietă,  activitate  fizică),  
farmacoterapia şi tratamentul chirurgical.
Cuvinte  cheie: obezitate,  afecţiuni  asociate  obezităţii,  
tratament
Abstract: Obesity is best  defined as the presence of an 
abnormal absolute amount or relative proportion of body  
fat.  The  most  serious  medical  conditions  associated  to  
obesity  are  diabetes  mellitus  type  2,  hypertension,  
coronary artery disease, respiratory disease, gallbladder  
disease,  osteoarthritis  and  cancer.  The  treatment  of  
obesity  has  three  important  aspects:  changing  the  
lifestyle (diet, physical exercises), pharmacologic therapy  
and surgical treatment.
Keywords: obesity,  medical  conditions  associated  to  
obesity, treatment

Obezitatea  reprezintă  o  problemă  medicală  şi 
socială,  atingând  proporţii  epidemice  la  nivel  mondial, 
caracterizată prin acumularea în exces de masă adipoasă.

Aceasta este determinată de cele mai multe ori de 
asocierea  la  componenta  genetică  a  factorilor  externi, 
dintre  aceştia  detaşându-se  cu  claritate  stilul  de  viaţă 
nesănătos prin alimentaţie hipercalorică, sedentarismul şi 
consumul  de  alcool.  Complicaţiile  obezităţii  depind  de 
mărimea  depunerii  de  ţesut  adipos  şi  de  topografia 
acestuia. Cele mai importante afecţiuni asociate obezităţii 
sunt diabetul zaharat de tip 2, boala coronară ischemică, 
hipertensiunea arterială,  afecţiunile  vezicii  biliare,  boala 
respiratorie, afectarea sistemului articular osos şi anumite 
forme de cancer. Sindromul metabolic poate fi considerat 
una din cele mai importante comorbidităţi ale obezităţii. 
Factorii  care  contribuie  la  apariţia  diabetului  zaharat  la 
pacienţii  obezi  sunt  creşterea  necesarului  de  insulină, 
creşterea rezistenţei la insulină, scăderea transportului de 
glucoză stimulate de insulină în adipocite şi muşchi.

Diferitele  depozite  de  ţesut  adipos  au 
responsivitate diferită la hormonii care reglează lipoliza şi 

care variază în funcţie de distribuţia ţesutului adipos. La 
ambele  sexe,  răspunsul  lipolitic  la  adrenalină  este  mai 
mare în ţesutul adipos abdominal faţă de cel gluteal sau 
femural.  Cortizolul  poate contribui  la această  creştere  a 
lipolizei  inhibând  efectul  anti  -  lipolitic  al  insulinei. 
Aceşti factori contribuie la o eliberare exagerată de acizi 
graşi  liberi  din adipocitele  abdominale în sistemul port. 
Creşterea  concentraţiei  de  acizi  graşi  liberi  (AGL),  în 
special  post-prandial  când,  de  obicei,  este  supresată  de 
insulină,  duce  la  menţinerea  inadecvată  a  producţiei  de 
glucoză şi alterarea utilizării hepatice a glucozei. 

Scăderea clearenceului hepatic al insulinei duce 
la  creşterea  concentraţiei  periferice  a  insulinei  şi  la 
scăderea capacităţii de reglare a receptorilor insulinici. În 
faza iniţială,  pancreasul  poate răspunde prin menţinerea 
unui  status  de  hiperinsulinemie  compensatorie, 
decompensarea toleranţei  la glucoză fiind prevenită.  Cu 
fiecare  creştere  a  concentraţiei  plasmatice  a  AGL, 
pacienţii  nu  pot  continua  să  menţină  starea  de 
hiperinsulinemie compensatorie şi apare hiperglicemia. 

Hiperinsulinemia  şi  rezistenţa  la  insulină  se 
corelează  cu statusul  dislipoproteinemic şi  contribuie la 
alterarea  caracteristică  a  profilului  plasmatic  lipidic 
asociat cu obezitatea, creşterea concentraţiei plasmatice a 
trigliceridelor,  scăderea  HDL  colesterolului,  creşterea 
colesterolului total şi a LDL colesterolului.

Sindomul  X  se  caracterizează  prin  obezitate 
abdominală,  hipertrigliceridemie,  HDL colesterol  redus, 
hiperinsulinemie, intoleranţă la glucoză şi hipertensiune. 

Volumul sanguin total este crescut în obezitate, 
proporţional  cu  creşterea  ponderală.  Obezitatea  creşte 
riscul  cardiovascular,  apariţia  hipertensiunii,  bolii 
coronare ischemice.

Fibrinogenul este un predictor important al bolii 
coronare  ischemice  şi  al  evenimentelor  cardiovasculare 
viitoare  şi  poate  avea  rol  direct  în  procesele 
aterosclerotice.  Fibrinogenul  stimulează  proliferarea 
musculaturii  netede,  este  un  component  al  plăcii  de 
aterom,  iniţiază  agregarea  plachetară  şi  contribuie  la 
vâscozitatea  sanguină.  Obezitatea  duce  la  alterarea 
excursiilor respiratorii,  reducerea volumului pulmonar şi 
alterarea  tiparului  ventilator.  La  bărbaţii  obezi  apare 
scăderea  libidoului  şi  impotenţa,  la  femei  o  creştere  a 
incidenţei sângerărilor uterine funcţionale şi amenoree. La 
bărbaţii obezi concentraţia de testosteron este scăzută, cu 
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o relaţie inversă între testosteronul plasmatic şi greutatea 
corporală.  La  femeile  obeze,  testosteronul  şi 
androstendionul plasmatic sunt crescute, raportul estronă / 
estradiol  este  scăzut,  tipar  similar  sindromului  ovarelor 
polichistice, dar la femeile cu obezitate simplă răspunsul 
LH şi FSH la stimularea cu LHRH este normal, la fel şi 
eliberarea  de  gonandotropi  după  administrarea  de 
Clomifen. 

La femeile obeze scăderea ponderală determină 
reversibilitatea  modificărilor  biochimice  şi  apariţia 
menstrelor. 

Steatoza  hepatică  este  frecventă  la  pacienţii 
obezi, în special la cei cu distribuţie centrală. Cauza este 
reprezentată  de  stresul  oxidativ  şi  peroxidare  lipidică, 
factori  asociaţi  cu  o  producţie  anormală  de  citokine, 
creşterea AGL şi rezistenţă la insulină.

În obezitate este frecventă, de asemenea, litiaza 
biliară, cauza fiind un defect de solubilitate care duce la 
suprasaturarea bilei, posibil datorită secreţiei hepatice de 
colesterol în bilă.

Cancerele  mai  frecvent  asociate  cu  obezitatea 
sunt cel colorectal şi de prostată la bărbaţi, iar la femei cel 
de  vezică  urinară,  sân  sau  endometru.  Ţesutul  adipos 
conţine  niveluri  crescute  de  aromatază,  enzima  care 
converteşte androgenii în estrogeni. Estrogenii servesc ca 
factori de creştere pentru cancerele de sân şi endometru. 
În  acelaşi  timp,  în  obezitate,  datorită  creşterii  forţelor 
biomecanice direcţionate pe suprafeţele  articulare,  apare 
osteoartrita. 

Alte  complicaţii  care  apar  în  obezitate  sunt 
reprezentate  de  refluxul  gastro  -  esofagian  secundar 
herniei  hiatale,  intertrigo,  edemul  membrelor  inferioare, 
insuficienţa venoasă, transpiraţia excesivă, hiperuricemia, 
problemele psihologice şi psihiatrice.

În  evaluarea  pacientului  obez,  o  importanţă 
deosebită o are istoricul care trebuie să cuprindă istoricul 
medical, factorii de risc, complicaţiile, greutatea minimă, 
cea  maximă,  momentul  apariţiei  creşterii  în  greutate, 
istoricul  tratamentului  obezităţii,  istoricul  familial  de 
obezitate,  istoricul  dietei,  obiceiurile  alimentare, 
activitatea  fizică,  stilul  de  viaţă,  consumul  de  alcool  şi 
tutun, istoricul social relevant, medicamentele asociate cu 
creştere  ponderală,  factorii  de  stres.  Examenul  clinic 
trebuie  să  stabilească  înălţimea,  greutatea,  indicele  de 
masă corporală (IMC), circumferinţa taliei şi a şoldurilor, 
tensiunea  arterială,  prezenţa  bolii  coronare  ischemice, 
hipertensiune  pulmonară,  cord  pulmonar,  insuficienţa 
cardiacă congestivă, efectuarea examenului fund de ochi.

Din  punct  de  vedere  endocrin  este  necesară 
aprecierea semnelor de hipotiroidism; tegumente uscate, 
frilozitate,  somnolenţă,  scăderea  memoriei,  tranzit 
intestinal  încetinit,  prezenţa semnelor de hipercorticism: 
faţa rotundă, vergeturi, prezenţa hirsutismului, aprecierea 
tulburărilor menstruale. Investigaţiile de laborator trebuie 
să  cuprindă  determinarea  glicemiei,  profilul  lipidic, 
prezenţa  glucozei  în  urină  şi  a  proteinelor,  dozări 
hormonale: T3, T4, TSH, cortizol liber urinar (CLU), 17 
hidroxicetosteroizi  (17  OHCS),  estradiol,  FSH,  LH, 
prolactina, testosteron plasmatic.

Obiectivele  pe  termen  lung  ale  tratamentului 
obezităţii sunt reducerea greutăţii corporale şi diminuarea 
factorilor de risc.  După începerea scăderii  ponderale,  se 
pune  accentul  pe  menţinerea  noii  greutăţi  şi  prevenirea 
recâştigării în greutate.

Tratamentul  obezităţii  cuprinde  trei  aspecte 
importante:  modificarea stilului de viaţă,  farmacoterapia 
şi  abordarea  chirurgicală.  Modificarea  stilului  de  viaţă 
constă  în  modificarea  dietei,  activitatea  fizică  şi 
modificarea comportamentului alimentar. O dietă calorică 
scăzută  (800-1200  kcal/zi)  este  recomandată  faţă  de  o 
dietă  calorică  foarte  scăzută  (sub  800  kcal/zi).  Dieta 
calorică  scăzută  reduce  greutatea  în  medie  cu  8%, 
determinând reducerea ţesutului adipos după o perioadă 
de aproximativ 6 luni.

Activitatea fizică, 3-7 şedinţe / săptămână de 30-
60 minute poate determina o reducere a greutăţii de 2-3%. 
Terapia  comportamentală  vizează  de  fapt  modificarea 
comportamentului  alimentar  prin  identificarea  stimulilor 
alimentari,  autoevaluare,  grupuri  de susţinere.  Asocierea 
unei  diete  calorice  scăzute  activităţii  fizice  şi  terapiei 
comportamentale  s-a  dovedit  a  avea  rezultate  mai  bune 
faţă de dieta sau activitatea fizică independente.

Farmacoterapia  este  recomandată  atunci  când 
modificarea  stilului  de  viaţă  este  ineficientă. 
Farmacoterapia este considerată necesară când indicele de 
masă corporală este mai mare de 30 kg/m2 sau dacă există 
o comorbiditate. Pentru ca un medicament să fie eficient 
în  tratamentul  obezităţii,  trebuie  să  întrunească  două 
criterii: pierderea medie în greutate după un an să fie cu 
cel  puţin  5% mai  mare  decât  în  grupul  de  control,  iar 
numărul  pacienţilor  care  primesc  medicaţie,  care  pierd 
după un an cel  puţin 5% din greutate,  să fie mai mare 
decât numărul pacienţilor din grupul placebo de control.

Pentru scăderea în greutate se utilizează cel mai 
frecvent  Orlistatul  şi  Sibutramina.  Orlistatul  este  un 
inhibitor  al  lipazei  pancreatice  şi  gastro  -  intestinale, 
prevenind absorbţia   a cel  puţin 30% din grăsimile  din 
alimentaţie,  induce   scăderea  colesterolului  şi  a  LDL 
colesterolului  independent  de  scăderea  în  greutate. 
Sibutramina  induce  scăderea  în  greutate  prin  inhibarea 
recaptării  norepinefrinei  şi  serotoninei  şi  prin 
termogeneza mediată simpatic.

Aceste  medicamente  produc  o  scădere  în 
greutate de 6-10% din greutatea iniţială după un an, dar 
cu  o  creştere  semnificativă  în  greutate  imediat  ce 
medicaţia este oprită.

Leptina,  a  cărei  concentraţie  este  crescută  în 
obezitate,  în  care  se  consideră  că  există  o  rezistenţă  la 
leptină, a fost folosită în scop terapeutic, administrându-se 
în  doze  mari, dar au existat reacţii la locul de injectare. 
S-a utilizat  o  formă cu acţiune  lungă  de  leptină care  a 
produs o scădere în greutate comparativ cu placebo. Este 
o medicaţie în cercetare şi de viitor. 

Alţi agenţi terapeutici potenţiali în viitor: ciliary 
neurotrophic  factor  (CNTF),  endocanabinoidele, 
antagonişti  pentru NPY, agonişti ai receptorului  MC4R, 
inhibitori ai protein-thyrosin fosfatazei-1 b, administrarea 
intranazală  de  PYY,  un  antagonist  al  GH-relinei, 
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oxyntomodulina, un long acting agonist pentru GLP1, un 
agonist  al  CCK,  GIP  (gastric  inhibitory  polypeptide), 
adiponectina. Tratamentul chirurgical al obezităţii trebuie 
rezervat pacienţilor cu IMC mai mare de 40 sau IMC >35 
cu comorbidităţi asociate. Tratamentul chirurgical trebuie 
luat în considerare după eşecul terapiei  convenţionale a 
obezităţii:  modificarea  dietei  şi  comportamentului 
alimentar,  activitatea  fizică  si  farmacoterapia.  Planingul 
scăderii  ponderale  trebuie  să  fie  în  trepte:  perioade  de 
scădere  ponderală  propriu  -  zise  cu  pierdere  de  0,5-1 
kg/săptămână, cu durata de 1-3 luni prin dietă, exerciţiu 
fizic, medicaţie şi terapie comportamentală,  perioade de 
menţinere a noii greutăţi de 2-4 luni prin dietă cu adaos 
caloric  moderat,  dar  cu accentuarea  exerciţiului  fizic  şi 
terapiei comportamentale.

În  concluzie,  eficienţa  tratamentului  va  fi 
apreciată  prin  scădere  ponderală  de  0,5-1  kg  pe 
săptămână, ameliorarea condiţiilor asociate, îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi atingerea unui IMC normal.
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