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REZUMAT  

PREMIZE 

Obezitatea este o boală multifactorială. Predispoziția genetică joacă un rol important.  

OBIECTIVE 

Studiul a urmărit posibila asociere a unor factori familiali cu excesul ponderal la vârstă școlară.  

METODE 

Un lot de 145 școlari au fost evaluați din punct de vedere al stării de nutriție și au fost căutate 

asocieri cu nivelul educațional al mamei, etnia părinților, statusul nutruțional al mamei și mediul 

de proveniență.  

REZULTATE 

 49,37% dintre fete, 50,63% băieți,  62,07% copii din mediul rural și 52,59% din mediul urban au 

avut exces ponderal. Excesul poderal la copiii cu unul sau ambii părinți români a predominat 

(65%) față de copiii cu ambii părinți maghiari (36%). Excesul ponderal matern preconcepțional și 

cel actual a determinat o prevalență a excesului poderal la copii de 53,16% respectiv 41,43%.  

CONCLUZII 

Statusul educațional al mamei nu a influențat statusul nutrițional al copilului. Excesul ponderal al 

copiilor de vârstă școlară s-a asociat cu etnia părinților, excesul ponderal al mamei dar nu cu 

mediul de proveniență sau sexul. 
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Familial factors that influence childhood obesity 

 

ABSTRACT 

BACKGROUND 
Obesity is a multifactorial disease. Genetic predisposition play an important role.  

AIMS 

The aim of this study was to determine the associations between overweight in school age 

children and familial factors.  

METHODS 

145 scholl age children were evalueted for nutritional status and look for associations with 

maternal education, parents etnicity, maternal nutritional status, and provenience (rural or urban).  

RESULTS 

were overweight  49,37% of girls, 50,63% of boys,  62,07% of children from rural and 52,59% 

from urban settlements. Children with one or both parents romanian were more likely to be 

overweight (about 65%) than children with both parents hungarian (36%). Preconceptional and 

current maternal obesity determines a prevalence of  children`s overweight  53,16% and 41,43% 

respectively.  

CONCLUSIONS 

Maternal educational status does not influence child`s nutritional status. Overweight in school age 

children was associated with parents etnicity, maternal overweight but not with sex and 

provenience. 
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