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Rezumat: Cele mai recente teorii sugerează rezistența la leptină ca fiind prima verigă a modificărilor 
metabolice din obezitate. La adulți, nivelul leptinei prezice apariția sindromului metabolic și a 
componentelor sale, iar la cei cu sindrom metabolic agravarea ei. Obiectivele studiului au fost 
determinarea nivelului leptinei la copiii supraponderali și obezi și stabilirea unor corelații ale leptinei 
cu modificări ale metabolismului glucidic și lipidic prezente în obezitatea copilului, cu sindromul 
metabolic și stabilirea influenței stilului de viață asupra leptinemiei. Studiul a cuprins 33 subiecți, copii 
supraponderali și obezi cu vârsta între 5-16 ani. Statusul nutrițional a fost apreciat pe baza indicelui de 
masă corporală. Au fost efectuate examinări paraclinice necesare diagnosticului sindromului metabolic, 
pe baza criteriilor IDF. Leptinemia a jeun a fost de asemenea determinată. Nivelul leptinemiei a fost 
82,74 ng/ml la obezi și 48,81ng/ml la supraponderali. Nu au fost corelații semnificative ale leptinemiei 
cu parametrii metabolismului glucidic, lipidic sau sindromul metabolic. Corelație negativă r=-0,58 a 
fost cu activitatea fizică la băieți. Leptinemia s-a corelat pozitiv cu gradul obezității (IMC), cu gradul 
obezității abdominale (CA) și negativ cu activitatea fizică regulată la băieți. 
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Abstract: The latest theories suggest that resistance to leptin is the first link of the metabolic changes in 
obesity. In adults, leptin levels predict the onset of the metabolic syndrome (MS) and its components, 
and in those with metabolic syndrome the worsening of the MS. The objectives of the study was to 
determine the leptin levels in overweight children and establish correlation of the leptin with changes in 
glucidic and lipid metabolism present in child obesity, with metabolic syndrome and the influence of 
lifestyle on leptinemia. The study was performed on 33 subjects, overweight and obese children aged 
between 5-16 years. The nutritional status was assessed by BMI and laboratory test needed to diagnose 
MS according to IDF criteria. Fasting leptin levels were determined. Leptin levels in obese were 82,74 
ng/ml, in overweight 48,81ng/ml. No statistical significant correlations were found with glucidic and 
lipidic metabolism changes or with MS. Negative correlation r=-0,58 were between leptin level and 
physical activity in boys. Leptinemia positively correlates with the degree of the obesity (BMI) , with the 
degree of abdominal obesity (WC) and negatively with regular physical activity in boys. 
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INTRODUCERE 
 Descoperirea accidentală a leptinei in 1994 a constituit 
o mare speranţă în elucidarea mecanismelor complexe din 
fiziopatolologia obezităţii precum şi în privinţa tratamentului. În 
urma acestei descoperiri s-a reconsiderat conceptul de ţesutul 
adipos ca organ de stocare a energiei în organ endocrin activ.(1) 
Nivelul leptinei secretate de țesutul adipos și de alte țesuturi este 
influențat de sex, vârstă, stadiul Tanner, intensitatea activității 
fizice regulate. 
 Cele mai recente teorii sugerează rezistența la leptină 
ca fiind prima verigă a modificărilor metabolice din obezitate, 
prin acumulare de țesut adipos în diferite țesuturi, reducerea 
oxidării acizilor grași, insulinorezistența fiind un răspuns la 
aceste modificări. Studiile epidemiologice sugerează o strânsă 
asociere a hiperleptinemiei cu sindromul metabolic și creșterea 
riscului de morbiditate și mortalitate prin boli 
cardiovasculare.(2) Hipertrigliceridemia  contribuie la rezistența 
la leptină prin inhibarea transportului leptinei prin bariera 
hematoencefalică.(3) Hiperleptinemia cronică determină apariția 
TA prin ”rezistență selectivă la leptină” la nivelul SNC și prin 
modificările acțiunii leptinei la nivel renal.(2) 

 La adulți, nivelul leptinei prezice apariția sindromului 
metabolic și a componentelor sale (obezitate, intoleranță la 
glucoză, insulinorezistență, hipertensiune arterială), iar la cei cu 
sindrom metabolic agravarea ei.(4,5) 
 

SCOP 
 Obiectivele studiului au fost: determinarea leptinemiei 
în funcție de starea de nutriție, vârstă, sex; stabilirea influenței 
excesului ponderal și a obezității abdominale asupra nivelului 
leptinemiei; stabilirea unor corelații între leptinemie și 
modificări ale metabolismului glucidic și lipidic prezente în 
obezitatea copilului; influența stilului de viață (activitate fizică, 
sedentarism, somn) asupra leptinemiei. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
 Studiul s-a efectuat pe un lot de 33 subiecți, copii cu 
vârsta între 5 și 16 ani. Studiul fost efectuat în perioada 2005-
2010. S-a obținut consensul informat al părinților și aprobarea 
comitetului de etică al spitalului. 
 Copiii au fost măsurați: greutate, înălțime și 
circumferința abdominală (CA), tensiunea arterială (TA). S-a 
calculat indicele de masă corporală (IMC). Paraclinic s-au 
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determinat glicemie a jeun, insulinemie a jeun, TTGO, 
colesterol total, HDL colesterol, TG. Au fost incluși în studiu 
doar cei cu obezitate comună, au fost excluși cei cu obezitate de 
altă etiologie sau cu boli care ar fi putut influența rezultatele 
examinărilor paraclinice. 

Am definit sindromul metabolic pe baza criteriilor IDF la copii 
și adolescenți. (6). Am considerat ca fiind prezent sindromul 
metabolic, dacă au fost prezente cel puțin 3 din cele 5 criterii. 
(7) 

 
 
Tabelul nr. 1. Criterii de definiție a sindromului metabolic la copil 

Criterii de definiție a sindromului metabolic la copil 

Vârsta CA TG HDL TA Metabolism glucidic 

<10 ani ≥p90 
>p90 
și/sau 

≥150mg/
dl 

<p10 
și/sau 

<40 mg/dl 
>p90 

glic a jeun ≥100mg/dl * 
și/sau 

TTGO≥200mg/dl* 
și/sau 

HOMA-IR>2,5** 

10-16 ani ≥p90 ≥150mg/
dl <40mg/dl 

TAs≥130mmH
g 

TAd≥85mmHg 

glic a jeun≥100mg/dl 
și/sau 

TTGO≥200mg/dl 
și/sau 

HOMA-IR>2,5 

>16 ani 
Fete≥80c

m 
Băieți≥94 

cm 

≥150mg/
dl 

Fete<50mg/d
l 

Băieți<40mg/
dl 

TAs≥130mmH
g 

TAd≥85mmHg 
glic a jeun 
≥100mg/dl 

CA= circumferința abdominală TA=tensiunea arterială TTGO=test de toleranță la glucoză orală 
TAs=tensiunea arterială sistolică TAd= tensiunea arterială diastolică              *(12)   **(13) 

 
REZULTATE 

 În lotul studiat nu au fost diferențe semnificative între 
vârstele subiecților cu diferite stări de nutriție și între cele două 
sexe. Grupele de vârstă sub 10 ani, 10-16 ani, au fost similare 
din punctul de vedere al IMC/IMCp50 și CA/CAp50uk; grupa 
de vârstă peste 16 ani a conținut doar 2 subiecți, motiv pentru 
care nu s-a pretat la includerea în calculele statistice. Au fost 
diferențe semnificative între supraponderali și obezi în ceea ce 
privește IMC-urile și IMC-urile raportate la IMC corespunzător 
percentilei 50, dar nu în ceea ce privește CA respectiv CA 
raportată la CA corespunzătoare percentilei 50, un singur subiect 
fiind fără obezitate abdominală. Subloturile pe sexe în cadrul 
grupelor de vârstă  au fost similare din punctul de vedere al 
IMC/IMCp50, CA/CAp50uk. Nu au fost diferențe semnificative 
între insulinemia a jeun respectiv HOMA IR la supraponderali 
față de obezi. Diferențe între subloturile fete și băieți din grupa 
de vârstă 10-16 ani au fost privind insulinemia a jeun și HOMA 
IR.  

 
Tabelul nr. 2. Valorile medii, deviația standard, valorile 
minime și maxime ale leptinei pe grupe IMC, obezitate 
abdominală, SM și sexe 

 n Leptina 
Supraponderali 13 48,81±29,05 (23,30-

112,90) 
Obezi 20 82,74±64,31 (6,4-277) 

SP+OB 33 70,70±56,33 (6,4-277) 
OW vs OB p=0,05 

Fete 15 76,68±17,05 (6,4-277) 
Băieţi 18 63,25±10,82 (14,5-190,4) 

G vs B p=0,51 
WC<90 1 - 
WC≥90 32 71,73±52,34 (14,50-277) 

SM prezent 17 80,92±61,19 (14,5-277) 
SM prezent 16 58,46±48,77 (6,4-190,4) 

p=0,16 
 

 

 
 Nivelul mediu al leptinei a fost semnificativ mai mare 
la obezi față de supraponderali, nu au fost diferențe 
semnificative între fete și băieți sau între cei cu SM și cei fără 
SM. Având doar 1 subiect fără obezitate abdominală nu s-au 
putut compara valorile medii ale leptinemiei între cei cu și cei 
fără obezitate abdominală.  

 
Tabelul nr. 3. Valorile medii ale leptinei și coeficientul 
Spearman de corelație a leptinei cu vârsta, pe grupe de 
vârstă și sexe 

 <10 ani 
n=15 

10-16 ani 
n=18 

Leptina 70,38±44,61 (14,5-190,4) 75,16±65,29 (14,8-277) 
 <10 ani vs 10-16 ani p=0,81 

Coeficient de corelaţie r=-0,14 p=0,42 
Fete <10 ani 

n=5 
10-16 ani 

n=10 
Leptina 78,14±39,72 (21,5-120,2) 91,15±80,51 (14,8-277) 

 G < 10 ani vs 10-16 ani p=0,70 
coeficient de corelație leptină-vârstă la fete    r=-0,14 p=0,60 

Băieţi <10 ani 
n=10 

10-16 ani 
n=8 

Leptina 66,5±48,42 (14,5-190,4) 59,18±45,49 (23,3-145,9) 
 B <10 ani vs 10-16 ani p=0,74 

coeficient de corelație leptină-vârstă la fete      r=-0,18 p=0,45 
 <10 ani 10-16 ani 

Leptina G vs B p=0,63 G vs B p=0,35 
  

Nu am găsit corelații între leptinemie și vârstă, nici la 
fete nici la băieți, valorile medii ale leptinemiei  la grupa de 
vârstă 10-16 ani fiind mai mare la fete și mai mică la băieți față 
de grupa de vârstă sub 10 ani, dar fără diferențe semnificative 
statistic.  
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Tabelul nr. 4. Valorile medii, deviația standard, valorile 
minime și maxime ale leptinei pe grupe IMC și sexe 

OW OB 
48,81±29,05 (23,30-112,90) 82,74±64,31 (6,40-277) 

p=0,05 
Fete n=6 Băieţi  n=7 Fete    n=8 Băieţi   n=12 

62,40±34,43 
(23,9-122,9) 

37,5±20,04 
(23,3-76,7) 

92,66±84,03 
(6,4-277) 

76,12±50,31 
(14,5-190,4) 

p=0,20 p=0,62 
Fete OW vs OB p=0,38 Băieţi OW vs OB p=0,03 

 Au fost diferențe semnificative între valorile medii ale 
leptinei la supraponderali și obezi, diferențe prezente la băieți, 
dar nu la fete. În cadrul supraponderalilor și obezilor nu au fost 
diferențe ale leptinemiei între sexe.  
 Leptina s-a corelat cu indicele de masă corporală și 
circumferința abdominală, ambele raportate la valoarea 
corespunzătoare percentilei 50. 
 
Figura nr. 1. Corelația leptinei cu IMC 

 
 
Figura nr. 2. Corelația leptinei cu CA 

 
 

Tabelul nr. 5. Valorile medii, deviația standard, valorile 
minime și maxime ale leptinei comparativ pe grupe IMC, 
sexe, la cei cu și cei fără SM 

SM prezent     n=17 SM absent     n=16 
81,46±64,03(6,4-277) 56,48±42,94 (14,8-190,4) 

p=0,16 
Fete    n=11 Băieți   n=6 Fete    n=11 Băieți   n=6 

80,31±74,52(6,4-
277) 

83,56±44,75(14,5-
145,9) 

80,31±74,52(6,4-
277) 

83,56±44,75(14,5-
145,9) 

Fete p=0,89 Băieți p=0,09 
SP      n=5 OB    n=11 SP      n=5 OB    n=11 

55,16±23,09(23,9-
76,7) 

93,36±76,45(6,4-
277) 

55,16±23,09(23,9-
76,7) 

93,36±76,45(6,4-
277) 

SP    SM prezent vs SM absent 
p=0,52 

OB    SM prezent vs SM absent 
p=0,46 

 
 
 

 Leptinemia la cei cu SM a fost mai mare față de cei 
fără SM, dar fără diferențe semnificative statistic, diferențe 
valabile și în cadrul grupelor pe sexe.  
 

Tabelul nr. 6. Coeficient de corelație Spearman al leptinei cu 
parametrii metabolismului glucidic și lipidic 

 insulinemie 
a jeun 

HOMA 
IR 

TG HDL 
colesterol 

LDL 
colesterol 

leptină 0,06 0,05 -0,10 -0,02 0,21 
p NS NS NS NS NS 
  NS=nesemnificativ 

statistic 
  

 Leptina nu s-a corelat cu insulinemia a jeun, HOMA 
IR, TG, HDL colesterol sau LDL colesterol. Nu au fost diferențe 
semnificative statistic între valorile medii ale leptinei la cei care 
au prezentat și cei care nu au avut elemente ale SM. Leptinemia 
nu s-a corelat cu numărul de elemente ale SM prezente.  
 
Tabelul nr. 7. Valorile medii, deviația standard, valoarea 
minimă, valoarea maximă a leptinei în prezența/absența 
elementelor SM 

 
Elementul SM 

 
prezent 

 
n 

Leptina 
media±DS 
(min-max) 

 

Glicemie a 
jeun>100mg/dl 

da 11 85,09±74,38(14,5-
277) 

p=0,49 

 nu 22 61,48±43,08(6,4-
190,4) 

 

HOMA IR ≥2,5 da 16 68,93±37,95(21,5-
145,9) 

p=0,53 

 nu 17 73,60±67,98(14,5-
277) 

 

Metabolism 
glucidic* 

da 19 77,36±61,35(14,5-
277) 

p=0,30 

 nu 14 58,48±46,22(6,4-
190,4) 

 

TG** da 14 62,88±51,34(6,4-
190,4) 

p=0,48 

 nu 19 74,12±51,21(23,3-
277) 

 

HDL 
colesterol*** 

da 9 47,73±25,31(6,4-
68,9) 

p=0,34 

 nu 24 76,63±62,45(14,5-
277) 

 

TA**** da 10 91,27±75,95(6,4-
277) 

p=0,29 

 nu 23 59,43±32,66(14,80-
112,9) 

 

coeficient de corelație al leptinei cu numărul de elemente ale 
SM 

r=0,22 
p=0,22 

*Subiecți care îndeplinesc condițiile din definiția SM-criteriul metabolismului 
glucidic 

**TG<10 ani peste p75 sau ≥150mg/dl, ≥10 ani ≥150mg/dl 
***HDL<10 ani sub p10, ≥10 ani <40mg/dl 

****TA <10 ani peste p90, ≥10 ani TAS≥130 și/sau TAD≥85mmHg 
 

Tabelul nr. 8. Coeficientul de corelație Spearman al leptinei 
cu activitățile fizice, sedentare și numărul orele de somn pe 
noapte 

  
Activitate 

fizică  
Activități 
sedentare 

Ore 
petrecute 

la televizor  

Ore 
somn 

pe 
noapte 

r -0,165 -0,054 -0,038 0,043 
p 0,368 0,767 0,835 0,815 

Leptina 

n 33 33 33 33 
Coef. de corelație activitate fizică-leptina  

fete r=0,30 p=0,26 
băieți r=-0,58 p=0,01băieți r=-0,58 p=0,01 
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 Leptina s-a corelat cu activitatea fizică numai la băieți, 
activitățile sedentare, orele petrecute la televizor sau orele de 
somn pe noapte nu s-au corelat cu leptina.  
 

DISCUŢII 
 Nivelul leptinei s-a corelat moderat cu gradul 
obezității, dar intensitatea corelației scade dacă se ia în calcul și 
circumferința abdominală, valorile medii la obezi au fost 
semnificativ mai mari decât la supraponderali, studiile din 
literatură arătând corelație între leptină, indicele de masă 
corporală și cantitatea de țesut adipos.(10,12) 
 Intensitatea corelației dintre leptină și circumferința 
abdominală variază de la slabă la moderată/bună în diferite 
studii, în cazul lotului nostru corelația a fost bună r=0,40 și 
semnificativă statistic, mai bună decât cu gradul obezității, 
intensitatea corelației menținându-se și după ajustare la indicele 
de masă corporală.(11,13) 
 Nivelul leptinei se corelează cu modificările greutății 
corporale, dar creșterea leptinei odată cu vârsta, mai ales 
înaintea pubertății determină creșterea semnificativă a leptinei la 
supraponderalii care își mențin gradul supraponderii și o scădere 
nesemnificativă a leptinei în cazul celor cu pierdere ponderală 
importantă, explicată prin instalarea pubertății.(10) 
 Concentrația serică a leptinei, la adulți, s-a constatat a 
fi mai mare la femei față de bărbați, la copii este dependentă de 
vârstă și stadiul Tanner, având rol în apariția pubertății. În 
cadrul lotului nostru nu am găsit corelație cu vârsta, nici 
diferențe semnificative ale leptinei, între fete și băieți în lotul 
complet, nici pe categorii de vârstă, deși majoritatea studiilor au 
evidențiat aceste diferențe.(12,14,15) Plaja de vârstă mare și 
lipsa aprecierii stadiului Tanner, lipsa informațiilor privind 
modificări ale greutății corporale anterioare ar putea fi motivul 
pentru care nu avem aceste corelații. Corelația cu vârsta pare a fi 
mai bună la fete, cu stadiul Tanner la băieți, Koebenick găsind 
diferențe ale leptinei între sexe numai după ajustarea la vârstă, 
stadiul Tanner și procentul de țesut grăsos.(16) 
 Există un trend diferit al leptinemiei la fete față de 
băieți în funcție de stadiul Tanner, la fete cunoaște o creștere 
constantă în paralel cu creșterea adipozității fiziologice, la băieți 
crește inițial până în stadiul 2 Tanner (vârstă medie 12 ani) apoi 
scade.(17) Aceste diferențe ale evoluției fiziologice ale 
leptinemiei între cele două sexe ar putea explica valorile medii 
mai mari la fetele din grupa de vârstă 10-16 ani, față de grupa de 
vârstă sub 10 ani și valorile mai mici la băieți între aceleași două 
grupe de vârstă. 
 Corelație pozitivă slabă/moderată a fost descrisă între 
leptină, insulinemie și HOMA IR (11,14,16), supraponderalii și 
obezii din  lotul nostru  nu au prezentat corelații între leptină, 
insulinemie și HOMA IR. Leptina se corelează mai bine cu 
HOMA IR la fete față de băieți.(14) În cadrul lotului nostrum, 
deși au existat diferențe semnificative statistic între IMC-urile 
SP și a OB, gradul obezității nu a fost atât de mare, ca și la alte 
studii și nu au existat diferențe semnificative ale insulinemiei și 
HOMA IR între cele două subloturi. Subloturile nefiind 
semnificativ diferite statistic din punctul de vedere al 
insulinorezistenței este posibil ca acesta să fie motivul pentru 
care nu au fost diferențe nici din punctul de vedere al leptinei. 
 Modificările leptinei se corelează cu modificările IR și 
a insulinemiei (dar nu cu modificările acute ale insulinemiei 
(16)) în cazul reducerii gradului obezității, dar după ajustare la 
vârstă, sex, stadiul pubertar și IMC, corelația rămâne doar cu 
insulinemia.(11) 
 În ceea ce privește corelația leptinei cu parametrii 
metabolismului lipidic, rezultatele nu sunt concordante în 
literatură, unii autori evidențiind corelație cu TG, LDL și HDL 
colesterolului, alții doar cu LDL colesterolul, toate fiind corelații 

slabe. În lotul nostru, leptina nu s-a corelat cu nici un parametru 
al metabolismului lipidic, la fel ca și la Reinhr după ajustare la 
vârstă, sex, stadiul Tanner, IMC.(11,13) 
 Nivelele medii ale leptinei au fost mai mari la cei cu 
SM, atât la fete cât și la băieți, la OB și SP dar nu au fost 
statistic semnificativ diferite. Numărul elementelor SM prezente 
nu s-a corelat nici acesta cu nivelul leptinei. Prezența nici unui 
element din definiția SM nu a determinat creșterea semnificativă 
a leptinemiei. La copii studiile sunt limitate, la adulți studiile 
epidemiologice au arătat o strânsă legătură a hiperleptinemiei cu 
SM, nivelul leptinemiei prezice agravarea SM.(2,4) 

Nivelul activității fizice regulate, la adult, poate fi un 
determinant important al nivelului leptinei, independent de 
procentul de țesut adipos al individului. La copil, studiile au 
avut rezultate variate, raportând corelație pozitivă, negativă sau 
nulă, ori diferențiat pe sexe. La fete, activitatea fizică se 
corelează cu leptina, independent de stadiul pubertar și 
adipozitate, nu și la băieți.(17) Surprinzător am găsit corelație 
negativă bună între activitatea fizică și leptinemie la băieți, dar 
nu am găsit la fete și nici la lotul per ansamblu. 
 Sedentarismul, orele de somn per noapte, orele 
petrecute la televizor nu s-au corelat cu leptina. 
 Multitudinea variabilelor care se presupune a influența 
sau care se corelează cu leptinemia, dimensiunea relativ mică a 
lotului pentru a putea fi defalcat în funcție de mai multe 
variabile (vârstă, sex, stadiu Tanner, stare de nutriție) astfel încât 
să rămână loturi statistic interpretabile a limitat studiul. 
 

CONCLUZII 
 Leptinemia s-a corelat pozitiv cu gradul obezității, a 
obezității abdominale și negativ cu activitatea fizică regulată la 
băieți. Nu există diferențe ale leptinemiei între sexe. Leptina nu 
s-a corelat cu insulinemia, HOMA-IR, trigliceridemia, HDL 
colesterolul, LDL colesterolul. Nu s-a corelat cu sindromul 
metabolic la copil sau cu elementele sale. 
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