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Rezumat

Diabetul zaharat (DZ) de tip 2 este o boală cro-
nică caracteristică adultului, cu o prevalență în creș-
tere. În ultimii ani, DZ tip 2 apare și la adolescenți, 
vârsta medie de debut fi ind 13 ani. Incidența DZ tip 2 
la adolescenți crește în paralel cu creșterea numărului 
cazurilor de obezitate. Etiologia este multifactorială: 
factori genetici, factori de risc ca originea etnică, fac-
tori de mediu (vârsta, sexul, istoricul familial de DZ, 
stilul de viață – alimentația dezechilibrată, sedentaris-
mul, obezitatea, expunerea la toxice, sindromul de 
ovar polichistic – SOP, acantosis nigricans, greutatea 
mică/mare la naștere, stresul, depresia, tulburările de 
somn, nivelul de educație, condițiile socioeconomice 
precare) și bolile preexistente. Factorii de protecție 
sunt alimentația echilibrată, activitatea fi zică mode-
rată, menținerea greutății corporale normale, screenin-
gul diabetului gestațional, screeningul și prevenirea 
depresiei, motivarea adolescenților, prevenirea com-
portamentelor de risc. Medicina şcolară reprezintă o 
resursă importantă a prevenţiei primare şi depistării 
precoce a îmbolnăvirilor care în prezent este inefi ci-

ent folosită prin lipsa unei legislaţii coerente, sube-
valuarea competenţelor personalului din acest sector 
de activitate, lipsa contractelor cu CNAS în vederea 
fi nalizării diagnosticelor la depistarea precoce, su-
pranormare prin defi cit de personal, dotarea necores-
punzătoare a cabinetelor medicale şcolare. Programe 
naţionale coerente, pe termen lung, specifi ce pentru 
copii şi adolescenţi în vederea promovării comporta-
mentelor sanogene şi combaterii comportamentelor 
de risc, educaţie pentru sănătatea sexuală şi a familiei, 
educaţia nutriţională şi formarea deprinderilor/obice-
iurilor alimentare sănătoase de la vârste mici, educaţie 
pentru mişcare sunt necesare și dovedite ca efi ciente 
în prevenția primară a multor boli cronice. Este nece-
sară pregătirea personalului din şcoli ca echipă: medic 
– asistent medical – nutriţionist – psiholog – cadru 
didactic – asistent social – familie, pentru un mana-
gement corect al comportamentelor cu risc la adoles-
cenţi. Prevenția primară începută precoce și educația 
sunt investițiile cele mai efi ciente pentru a avea adulți 
sănătoși fi zic, psihic, mental și social.
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Abstract

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic 
disease characteristic of the adult, with increasing 
prevalence. In recent years, T2DM also occurs in 
adolescence, the mean age of onset is 13 years. The 
incidence of T2DM in adolescence increases in pa-
rallel with an increase in the number of obesity cases. 
Etiology is multifactorial: genetic factors, risk factors 
as ethnic origin, environmental factors (age, gender, 
family history of DM, lifestyle – unbalanced eating, 
sedentary, obesity, toxic exposure, polycystic ovary 
syndrome, acantosis nigricans, low/high birth weight, 
stress, depression, sleep disturbance, education, poor 
socio-economic conditions) and pre-existing disea-
ses. Protective factors are balanced nutrition, mode-
rate physical activity, normal body weight, screening 
of gestational diabetes, screening and prevention of 
depression, adolescent motivation, prevention of risk 
behaviors. School medicine is an important resource 
of primary prevention and early detection of illnesses 

that are currently ineffectively used due to lack of 
coherent legislation, underestimation of the skills of 
the professionals in this sector of activity, lack of con-
tracts with CNAS in order to fi nalize early detection 
diagnostics, staff overwork norm, inappropriate en-
dowment of school medical offi ces. Long-term cohe-
rent national programs for children and adolescents 
to promote sanogenic behaviors and combating risk 
behaviors, education for sexual and family health, nu-
trition education and healthy lifestyle habits training, 
education for movement are necessary and proven to 
be effective in the primary prevention of many chro-
nic diseases. It is necessary to prepare the staff in the 
schools as a team: physician – nurse – nutritionist – 
psychologist – teacher – social worker – family, for a 
correct management of risk behaviors in adolescents. 
Early childhood primary prevention and education are 
the most effective investments for physically, psychi-
cally, mentally and socially healthy adults.

KEY WORDS: type 2 diabetes mellitus, ado-
lescent, school medicine

Type 2 diabetes mellitus in adolescence – risk factors 
and protective factors – from the perspective 

of the school medicine

Diabetul zaharat (DZ) tip 2 este o boală cro-
nică ce se caracterizează prin rezistență la insulină cu 
sau fără defi cit relativ al secreţei de insulină; oricare 
dintre aceste două caracteristici poate să fi e predomi-
nantă, în proporţii variabile.

DZ tip 2 poate să apară la orice vârstă, repre-
zentând 90 – 92% din totalul cazurilor de DZ la adulți. 
Prevalenţa globală la adulţi este în creștere de la 4,5% 
în 1980 la 8,5% în 2014. În România în 2015 preva-
lența era de 5% (4,5% în 2014), aproape 1 milion de 
cazuri fi ind înregistrate la cabinetele de diabetologie, 
iar la grupa de vârstă 20-79 de ani, în 2015 prevalența 
era de 7,9%. În Franţa prevalența DZ tip 2 era de 4,7% 
în anul 2013; un studiu din 2006 estimează că la grupa 
de vârstă 18-74 de ani, o persoană din 5 cu DZ tip 2 
nu este diagnosticată, diagnosticul fi ind pus adesesea 
după 5 -10 ani de evoluţie, fi e când apar complicaţiile, 
fi e întâmplător, cu ocazia unor examene de laborator 
de rutină. 

Prevalenţa globală a DZ tip 2 la copii și ado-
lescenţi este necunoscută, fi ind mult mai rar decât la 
aduţi și se întâlnește mai frecvent la adolescenţi de-
cât la copii. Prevalența DZ tip 2 în Statele Unite ale 
Americii (SUA) este de 2/100 000 locuitori, în Eu-
ropa de 2,5/100 000 locuitori, în Austria 0,6/100 000 
locuitori, iar în România nu există date în acest sens. 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Vârsta medie a diagnosticului DZ tip 2 la copii 
şi tineri este 13 ani. Creşte frecvenţa cazurilor în pa-
ralel cu creşterea numărului cazurilor de obezitate. În 
SUA, de exemplu, se apreciază că 45% din cazurile 
noi de DZ tip 2 sunt diagnosticate la copii.

Etiologia DZ tip 2 este multifactorială, fi ind in-
criminați atât factori genetici cât și alți factori de risc:

1. Factori genetici
2. Factori de risc

2.1. Originea etnică
2.2. Factori de mediu

2.2.1. Vârsta
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2.2.2. Sexul
2.2.3. Istoricul familial de DZ
2.2.4. Stilul de viață

2.3. Boli preexistente

1. Factori genetici 

Fiecare individ cu predispoziţie genetică la DZ 
tip 2 are un profi l genetic specifi c, care interacţionează 
în mod particular cu factorii de mediu, în timpul ges-
taţiei sau ulterior în cursul vieţii – determinare polige-
nică. Există o serie de gene de susceptibilitate (MT-
NR1B, KCNQ1 şi TCF7L2), care infl uenţează secreţia 
de insulină crescând riscul de DZ tip 2 de 1,7 – 2 ori. 
Studiul SIGMA (Slim Initiative in Genomic Medicine 
for the Americas), realizat pe 8 000 de persoane de 
origine latino-americană, a arătat că persoanele care 
deţin o copie a variantei genei 17p13.1– SLC16A11 – 

prezintă un risc cu 25% mai mare de a face DZ tip 2, 
comparativ cu persoanele care nu au această variantă, 
iar persoanele care deţin 2 copii ale variantei acestei 
gene, moştenite de la ambii părinţi – prezintă un risc 
cu 50% mai mare. SLC16A11 poate infl uenţa riscul 
de DZ tip 2 prin efectele asupra metabolismului lipi-
delor în fi cat; SLC16A11 este prezentă la 50% dintre 
popoarele native americane (indienii americani), 20% 
dintre mexicani şi latino-americani, 10% est-asiatici, 
fi ind rară în Europa și Africa.[1,11,12,13]

2. Factori de risc

2.1. Originea etnică, prin prezenţa variantei 
genetice SLC16A11, poate reprezenta un factor de 
risc pentru persoanele asiatice de sud-est, afro–ameri-
cani, afro – caraibieni, insularii din Pacifi c, mexicanii 
americani, nativii americani (vezi tabel nr.1) 

Tabel nr.1: Originea etnică ca factor de risc în DZ  p 2 (după Thomas Reinehr)[11]

ORIGINEA ETNICĂ CAUCAZIENI NON-CAUCAZIENI

VÂRSTA MEDIE LA DEBUT 14 ani 12 ani

SEXUL F> M F > M
MANIFESTĂRI CLINICE
CETOACIDOZA 4% 33% asimptomatici

OBEZITATEA 90% 90%

ACANTOSIS NIGRICANS 50% 90%

RUDE grd.I si II cu DZ tip 2 83% 74-100%

Figura nr.1: Factori de risc în DZ  p 2 – factori de mediu
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2.2. Factori de mediu 

2.2.1. Vârsta – peste 12 ani, odată cu instalarea 
pubertăţii, vârta medie la debut este de 13 ani.

2.2.2. Sexul feminin este mai predispus decât 
sexul masculin

2.2.3. Istoric familial de DZ. Riscul pentru DZ 
tip 2 este 5-10% în populaţia generală. Riscul pen-
tru DZ tip 2 creşte la 40% dacă un părinte are diabet, 
la 70% dacă ambii părinţi au diabet, la 15% în cazul 
rudelor de gradul I ale bolnavilor de DZ sau la per-
soanele care au în familie cel puţin 2 rude afectate, in-
diferent de statusul parental. La gemenii monozigoţi, 
dacă unul dintre ei are DZ tip 2, riscul crește la 90%. 
Un risc mai mare este de asemenea pentru femeile cu 
diabet gestaţional, persoanele cu greutatea mică petru 
vârstă la naştere sau greutate mare la naştere (macro-
somi).[1,11,12,14,15]

2.2.4. Stilul de viață (vezi Figura nr.1):
2.2.4.1. Alimentația dezechilibrată. Alimen-

taţia defi citară în vitamina B12 din cursul sarcinii a 
fost asociată cu adipozitatea şi rezistenţa la insulină. 
Aportul energetic carenţial sau excesiv, la vârsta de 
sugar, conduce la malnutriţie sau obezitate și este im-
plicat în apariţia unor boli cronice la vârsta adultă, 
crescând incidenţa: bolilor cardiovasculare (greutatea 
mică la 1 an), HTA (creşterea ponderală excesivă/de-
fi citară în perioada de sugar), hipostatura ca refl ecţie 
a malnutriţiei severe se asociază cu un risc crescut de 
boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale 
şi diabet zaharat. Alimentaţia hipercalorică la sugar 
stimulează lipidogeneza, determinând hipertrofi a şi 
hiperplazia celulelor adipoase şi va avea ca rezultat 
obezitatea precoce. Un rol important în apariţia obe-
zităţii îl are tipul alimentaţiei în cursul perioadei de 
sugar, alimentaţia naturală având efect protector. Con-
sumul crescut de sucuri acidulate, bogate în zaharuri 
(conţinutul glucidic al raţiei) favorizează lipogeneza. 
Dulciurie concentrate favorizează apariţia obezităţii 
la copii. Actualele medii alimentare sunt obezigene, 
fi ind bogate în zaharuri şi grăsimi și sărace în fi bre 
alimentare. Conform Institutului Naționl de Sănătate 
Publică (INSP), raportul pentru anul 2015 arată că 
44% dintre supraponderali, 61% dintre obezi şi doar 
21% dintre normoponderali consumă alimente (dul-
ciuri, sucuri acidulate, mâncare tip fast-food, legume 
şi fructe) în timpul emisiunilor TV, a jocului la PC/

taletă, doar 45% dinte copii iau micul dejun zilnic, 
dar 34-40% consumă zilnic fructe și 25% băuturi car-
bogazoase. O analiză a meniurilor din grădinițele cu 
program prelungit din Tîrgu Mureș efectuată în 2016 
(Hadmaș & Neghirlă) ne arată de asemenea un aport 
crescut de carbohidraţi (făinoase, zaharuri) și gră-
simi animale, dar un aport scăzut de fructe şi legume.
[1,11,16,17,18,19,20]

2.2.4.2. Sedentarismul. Același „Raport de să-
nătate a copiilor şi tinerilor“ (INSP, 2015) ne arată 
că un număr mic de copii fac activitate fi zică susţi-
nută (fete 16%, băieți: 29%), în schimb majoritatea 
petrec mai mult de 2 ore/zi în weekend la televizor/
video (fete 65%, băieți 69%). Studii efectuate de noi 
în școli și licee (lot 402 adolescenți), din Tîrgu Mureş, 
în 2012 (Negirlă A. & Rus I.C – studiu comunicat, 
nepublicat), 82% dintre adolescenți petrec în medie 
4 ore/zi la computer, excluzând perioada de pregătire 
a temelor și 84%, câte 3 ore/zi la televizor, în tim-
pul săptămânii; 77 % fac efort fi zic sușinut cel puțin 
odată/săptămână 60 de minute şi/sau participă la orele 
de educație fi zică, 29% nu au participat niciodată la 
jocuri de echipă în ultimele 12 luni și doar 30% de 
minim 3 ori, doar 11% fi ind scutiți medical ; dintre 
aceștia sunt supraponderali sau obezi 26 % la grupa 
de vârstă 11 – 14 ani și 14 % la grupa de vârstă 15 – 
18 ani, subponderali sau denutriţi 18 % (11 – 14 ani), 
16 % (15 – 18 ani). [18,21,22]

2.2.4.3. Obezitatea. Țesutul adipos este sursa 
primară de mediatori ai insulinorezisteţei. Adipoki-
nele, secretate de adipocite, sunt responsabile de insu-
linorezistenţă la nivelul ţesutului muscular şi adipos. 
Adiponectina este secretată exclusiv de adipocite și de 
placentă și are rol în scăderea gluconeogenezei, creș-
terea absorbției de glucoză, în catabolismul lipidelor, 
sensibilitatea la insulină, rol de protecție împotriva 
disfuncțiilor endoteliale, în scăderea în greutate, con-
trolul metabolismului energetic, reducerea TNF-alfa. 
Scăderea nivelului de adiponectină, este asociată cu 
obezitatea, sindromul metabolic, insulinorezistența și 
DZ tip 2. Leptina acționează la nivelul hipotalamu-
sului lateral inhibând senzația de foame (inhibă ne-
uropeptidul Y, anandamida și AgRP – agouti-related 
peptide), la nivelul hipotalamusului medial stimulând 
senzația de sațietate (stimulează secreția de α-MSH 
– α-melanocyte-stimulating hormone) și la nivelul hi-
potalamusului mediobazal controlând aportul alimen-
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tar, mai ales al alimentelor bogate în calorii. Deregla-
rea secreţiei de leptină favorizează creşterea acizilor 
grași liberi, scade sensibilitatea muşchilor scheletici 
la insulină şi scade utilizarea glucozei în muşchi şi 
ţesutul adipos (lipotoxicitate). TNF– alfa, produs de 
adipocitele hipertrofi ate şi macrofagele atrase în ţe-
sutul adipos, blochează PPAR-gamma (peroxisome 
proliferator-activated receptor) cu rol de reducere a 
insulinorezistenței. Conform Eurostat, în România, în 
perioada 2008-2012, la copii cu vârsta de 6-10 ani pre-
valența supraponderii a fost 16,8% la băieți, 16,3% la 
fete, iar a obezității neendocrine 7,8% la băieți, 6,4% 
la fete. Conform raportului INSP 2015, prevalența su-
praponderii și obezității la adolescenți este în creștere 
ușoară la fete, de la 8,3% (2006) la 9,3% (2014) și în 
creștere importantă la băieți, de la 15,2% (2006) la 
20,8% (2014). Se observă de asemenea o asociere po-
zitivă semnifi cativă între consumul de suplimente ali-
mentare şi starea de suprapondere/obezitate (p=0,001) 
într-un studiu efectuat în anul 2015, în județul Mureș, 
pe 161 copii cu vârsta 1– 4 ani (Hadmaș RM & Olariu 
SM).[1,2,3,16,17,19,20,22,23,24,25]

2.2.4.4. Toxice. Tutunul este cunoscut ca fac-
tor de risc pentru numeroase boli, inclusiv DZ tip 2 
şi complicaţiile acestuia. Mecanismul este dublu, atât 
prin efectele simpatomimetice ale nicotinei cât și prin 
efectele oxidării substanțelor chimice din fum, este 
favorizată obezitatea centrală, dislipidemia, rezistenţa 
la insulină și afectarea celulelor beta-pancreatice. O 
țigară crește cu 1,6% riscul de DZ prin insulinorezis-
tență. Alcoolul consumat în doze moderate poate fi  
un factor de protecție, dar în doze mari crește riscul 
de DZ. Canabisul crește apetitul, stimulează consu-
mul de dulciuri/grăsimi, reduce toleranța la glucoză. 
Raportul INSP 2015 arată că adolescenții fumează în 
proporție de 8,9% fetele și 10,8% băieții, consumă 
alcool cel puțin odată pe săptămână 8,7% dintre fete 
și 20,9% dintre băieți, consumă canabis 5,5% fete, 
8,8%.băieți.

Poluanţi ai mediului înconjurător lipofi lici şi 
hidrofi lici compușii estrogenici, organofosforatele, 
compușii organici persistenți și nonpersistenți (diben-
zo-p-dioxine policlorurate – PCDD şi dibenzofurani 
policloruraţi – PCDFs, bifenili policlorurați – PCB, 
pesticide organoclorinate – DDT, DDE, oxychlor-
dane, trans-nonachlor, hexaclorobenzene, hexaclo-
rocyclohexane), metalele grele (plumb, cadmiu, ar-

sen) se pot găsi în apă și alimente determinând insu-
linorezistență.

Unele medicamente pot induce de asemenea 
diabet zaharat secundar (glucocorticoizii, hormonii 
tiroidieni, pyrinuron, pentamidina, acidul nicotinic, 
tiazidele, dilantinul, betaadrenergicele, alfa-interfero-
nul și altele.[26,27,28,29,30]

2.2.4.5. Sindromul de ovar polichistic (SOP) 
este cea mai frecventă tulburare hormonală la femei 
în  perioada reproductivă, fi ind afectate 1 din 10 fe-
mei, iar dintre acestea 14% folosesc medicamente 
contraceptive. 50% dintre femeile cu SOP sunt nedia-
gnosticate. 65% din femeile cu SOP au risc de avort, 
spontan, față de 12% dintre femeile fără SOP, iar la 
femeile afectate, riscul de cancer endometrial crește 
de trei ori. Riscul crescut de SOP este la fetițele cu 
pubertate precoce și apariția părului pubian înain-
tea vârstei de 8 ani. Tablou clinic este reprezenat de 
menstruații neregulate/ absente o perioadă, creşterea 
în greutate cu depunere în jurul taliei, păr facial în 
exces, părul capilar cu fi r subțire, alopecie difuză, 
acnee, intensifi carea culorii pielii, fi broame moi la 
nivelul gâtului, sânilor, axilelor, dureri abdominale, 
anxietate/depresie, avorturi spontane, infertilitate. 
Există mai multe forme clinice de SOP, tabloul clinic 
fi ind ușor diferit de la o persoana la alta. Clasifi carea 
Rotterdam identifi că 4 tipuri de SOP, ținând cont de 
prezența semnelor de hiperandrogenism (hirsutism, 
acnee, alopecie), a ciclurilor anovulatorii și ovarelor 
polichistice (ecografi c). Diagnosticul pozitiv se pune 
pe prezența a 2 din 3 criterii, valabile la doi ani după 
menarhă. (vezi Tabelul nr.2). Cel mai frecvent întâlnit 
este tipul 1 la 60% din cazuri și tipul 2 la 8,5% din 
cazuri. Complicațiile SOP sunt obezitatea, insulino-
rezistența, DZ tip 2, care la rândul lor vor întreține 
cercul vicios. (vezi Figura nr.2)

Tabel nr. 2 : Clasifi carea Ro  erdam a SOP 

SOP Tip 
1

Tip
2

Tip
3

Tip 
4

Hiper–androgenism* + + - -

Cicluri anovulatorii + + - +

Ovare Polichistice + - + +

*Hiperandrogenism: hirsutism, acnee, alopecie
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Figura nr. 2: Complicațiile SOP

Tratamentul SOP este în primul rând igieno-
dietetic, cu schimbarea stilului de viaţă, care include 
dieta (reducerea carbohidraților), controlul greutății 
corporale (IMC sub percentila 85), exerciţii fi zice, dar 
și medicamentos la recomandarea medicului gineco-
log în colaborare cu endocrinologul. Normalizarea 
greutăţii corporale reduce nivelul hormonilor mascu-
lini și uneori chiar revenirea naturală a ovulaţiei.[1,2,
3,11,31,32,33,34,35,36,37,38]

2.2.4.6. Acantosis nigricans nu este o boală în 
sine, este tipică persoanelor cu obezitate şi DZ tip 2. 
Copiii cu acanthosis nigricans au un risc cresut de a 
dezvolta DZ tip 2. Acantosis nigricans este asociată 
cu insulinorezistenţa și obezitatea, cu DZ tip 2, de-
zechilibrele hormonale (SOP, hipofuncţie tiroidiană, 
hipofuncție corticosuprarenală), cu unele medica-
mente (contraceptive, doze mari de niacină, corticote-
rapie), cancere (limfoame, cancere de organ – gastric, 
hepatic). Factorii de risc sunt: obezitatea, etnia (nati-
vii americani) și predispoziţia genetică.[1,2,3,11]

2.2.4.7. Greutatea mică/MARE la naştere. Nou 
născuţii cu greutate mică la naştere şi macrosomii au 
un risc crescut de obezitate în copilărie sau la vârsta 
adultă de 50%. Greutatea mică la naștere și suscepti-
bilitatea genetică pentru obezitate acționează ca fac-
tori sinergici în declanșarea DZ tip 2 la vârsta adultă, 
cu o semnifi cație mai importantă decât asocierea din-
tre susceptibilitatea genetică pentru DZ tip 2 și greu-
tatea mică la naștere. Într-un studiu din 2016 (Wang, 
T., Huang, T., Li, Y. et al.) se arată că fi ecare creștere 
cu un punct scorului genetic de risc (GRS) se asociază 
cu o creștere de 6% a riscului de DZ tip 2. Factorii 
de risc care acționează în perioada de dezvoltare in-
trauterină determinând greutatea mică la naștere sunt 

genetici și de mediu (malnutriția, anemia, infecțiile și 
insufi ciența placentară). Un studiu efectuat în 2015, în 
județul Mureş pe 105 femei însărcinte cu vârsta 15-35 
ani, arată că 50,47% aveau o alimentaţie echilibrată, 
53% făceau activitate fi zică cel puţin 30 de minute/
zi. Prin creştere anormală în greutate a gravidei riscul 
celor expuşi este 69,23%, riscul celor neexpuşi este 
16,98%, riscul relativ (RR) este 4,07, iar riscul de a 
avea un copil cu o greutate mică/mare la naştere, în 
cazul femeilor cu o creştere anormală în greutate este 
de 57,77% (p=0.0001) (Hadmaș RM, Tarcea M. & 
Ruța F.).[1,2,3,11,15,19,22,39,40,42]

2.2.4.8. Tulburările de somn. Deprivarea de 
somn (<6h) duce la dezechilibrarea mecanismelor re-
glatoare dintre aportul şi consumul energetic. Somnul 
prelungit (>9h) poate fi  asociat cu un risc crescut de 
DZ tip 2, dar poate fi  și un semn al unor tulburări de 
somn de tipul apneei de somn, asociată cu obezitatea 
sau un semn de depresie, care și ele la rândul lor sunt 
factori favorixanți ai DZ.

2.2.4.9. Stressul şi depresia. Stresul de lungă 
durată determină eliberarea hormonilor de stres ceea 
ce duce la niveluri ridicate ale glicemiei. Stresul men-
tal favorizează DZ tip 2, stresul fi zic modifi că gli-
cemia atât la persoanele cu DZ tip 1 cât şi la cele cu 
DZ tip 2. Shields et al.(2016) asociază stresul deter-
minat de abuzul fi zic și sexual, timpuriu, în copilarie 
cu o creștere a riscului de a dezvolta DZ tip 2 în viața 
de adult, astfel abuzul fi zic repetat de intensitate me-
die și mare crește riscul cu 26%, respectiv 54%, iar 
abuzul sexual unic sau repetat cresc riscul de DZ tip 2 
cu 34%, respectiv 69%. Depresia creşte riscul pentru 
obezitate şi DZ tip 2. Depresia crește riscul de DZ cu 
41% și cu 32% riscul pentru DZ tip 2 (Yu, Min et al., 
2015), mecanismele nefi ind total elucidate.[1,2,3,11,1
4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51] 

2.2.4.10. Nivelul de educaţie infl uențează indi-
rect riscul de DZ tip 2, s-a observat că la femeile peste 
18 ani și cu un nivel educațional superior se înregis-
trează o rată mai mică a obezității și supraponderii 
decât la cele cu un nivel educațional mai scăzut. La 
bărbați nivelul de educație se relaționează invers de-
cât la femei cu supraponderea, care are o prevalență 
mai crescută la cei cu studii superioare, obezitatea ne-
înregistrând modifi cări semnifi cative. [24]
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2.2.4.11.Condiţiile socioeconomice precare 
predispun la DZ tip 2 prin alimentația dezechilibrată, o 
mai mare rată a sedentarismului, a expunerii mai mari 
la toxice, mediu cu o violență crescută, abuz, depresie 
și stress. La copiii cu vârsta de 6-10 ani din România, 
prevalența supraponderii crește semnifi cativ la cei cu 
un nivel socioeconomic ridicat, dar rata obezității nu 
înregistrează diferențe importante.[4,5,6,8,9,24]

2.3. Boli preexistente: Sindrom Klinefelter, 
sindrom Turner, Sindrom Bardet Biedl, Sindrom Pra-
der Willi, Sindrom Alström, sindrm Laurence – Moon 
Biedl, sindrom Down, ataxia Friedreich, distrofi a mi-
otonică, porfi ria, și altele. 

Cuantifi carea factorilor de risc pentru DZ tip 2 
într-un scor (vezi Tabelul nr.3 și 4) este valabilă la 
adulți; acest scor este amplifi cat de o glicemie à jeune 
alterată = 110 – 126mg/dl (IFG) sau de testul de tole-
ranţă la glucoză modifi cat (IGT). Nu există scale de 
risc specifi ce pentru adolescenți.

Tabel nr.3: Scor factori de risc DZ  p 2 la adulți

Factori de risc Punc-
taj

Eredi-
tate 

Rude de grd. I cu DZ 3

Rude de gradul 2 cu DZ 2
O singură rudă de gradul 2 cu DZ tip 1 2

Vârsta
> 55 ani 2
45 – 55 ani 1

Sex Masculin 2

Antece-
dente

Diabet gestaţional 2
Naştere feţi macrosomi (> 4000g) 2

Talie
> 102 cm la bărbaţi – DZ, durată 10 ani 1

> 88 cm la femei – DZ, durată 10 ani 1

IMC
> 30 2
26-30 1

HTA > 140/90 1
Dislipi-
demie 

Trigliceride > 150 mg/dl sau HDL 
colesterol < 40 1

Tabel nr. 4: Interpretare Scor factori de risc 
DZ  p 2 la adult

SCOR Risc DZ tip 2 la adulți
> 9 Foarte mare

6 – 9 Mare
2 – 5 Mediu
0 – 2 Mic

FACTORI DE PROTECȚIE [1-53]

1. Educația pentru sănătate are un loc deosebit 
de important în prevenția primară.

2. Prevenția DZ tip 2 începe în perioada pre-
natală, incluzând screeningul precoce al diabetului 
gestaţional (până în 24–28 de săptămâni) şi abordarea 
din perspectiva medicinii integrative, asistența optimă 
în timpul sarcinii (nutriţie echilibrată, activitate fi zică 
adaptată, monitorizarea corectă a sarcinii, îngrijire 
obstetricală şi neonatală corectă).

3. Postnatal deosebit de importantă este alăp-
tarea la sân, mai ales în rândul populaţiei cu risc cres-
cut (inclusiv cu nivel socioeconomic redus sau a celor 
care se restabilesc din rural în urban). Alăptarea la sân 
este un factor de protecție contra dezvoltării DZ tip 2 
înaintea vârstei de 21 de ani. 

4. Educația nutrițională trebuie începută de la 
vârste cât mai mici, atunci când se formează gusturile, 
deprinderile și obiceiurile alimentare, astfel încât ali-
mentația să fi e echilibrată cantitativ şi calitativ, adap-
tată vârstei şi tipului de activitate. Meniurile diversifi -
cate şi echilibrate în grădiniţele şi cantinele şcolare au 
un rol important în acest sens. Existența unor rețetare 
specifi ce nevoilor diferitelor grupe de vârstă în canti-
nele unităților de învățământ și coordonarea acestora 
de un nutriționist– dietetician ar putea contribui la un 
status nutrițional adecvat și o educație nutrițională 
timpurie.

5. Menținerea greutăţii corporale în limite 
normale și prevenirea obezităţii începe de la vârste 
mici cu formarea deprinderilor unui stil de viață să-
nătos.

6. Activitatea fi zică moderată este de aseme-
nea un important factor de protecție, atât împotriva 
DZ tip 2 dar și al multor altor patologii. Federația In-
ternațională de Diabet recomandă cel puţin 30 de mi-
nute de activitate fi zică moderată pe zi, cum ar fi  plim-
bări, înot, ciclism, dans. Plimbările regulate cel puţin 
30 de minute pe zi reduc riscul de DZ tip 2 cu 35-40%. 
Părinţii ar trebui să reducă sedentarismul prin evitarea 
folosirii maşinii ca mijloc de transport spre sau din-
spre grădiniţă/şcoală, să limiteze utilizarea tabletei/
televizorului la mai puţin de 2 ore/zi. Toate acestea 
se asociază cu scăderea indicelui de masă corporală, 
conform unui studiu efectuat de National Health and 
Nutrition Examination Survey între anii 2000-2010. 
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7. Programe naţionale coerente, pe termen 
lung, specifi ce pentru copii şi adolescenţi în vederea 
promovării comportamentelor sanogene şi combaterii 
comportamentelor de risc (reducerea consumului de 
alcool, renunţarea la fumat, prevenirea consumului 
de droguri, prevenirea comportamentului sexual de 
risc), educaţie pentru sănătatea sexuală şi a familiei, 
educaţia nutriţională şi formarea deprinderilor/obice-
iurilor alimentare sănătoase de la vârste mici, educaţie 
pentru mişcare sunt necesare și dovedit ca efi ciente în 
prevenția primară a multor boli cronice.

8. Prevenirea depresiei necesită motivarea 
adolescenţilor şi antrenarea lor în activităţi care să 
le ofere o perspectivă după absolvirea liceului (40% 
nu-şi doresc nimic de la viaţă, nu ştiu ce-şi doresc, nu 
au o ţintă), o orientare profesională în acord cu abilită-
ţile, competenţele şi starea de sănătate a fi ecărui copil/
adolescent/tânăr.

9. Pregătirea personalului din şcoli ca echipă: 
medic – asistent medical – nutriţionist – psiholog - 
cadru didactic – asistent social – familie, pentru un 
management corect al comportamentelor cu risc la 
adolescenţi.

10. Medicina şcolară reprezintă o resursă im-
portantă a prevenţiei primare şi depistării precoce a

îmbolnăvirilor care în prezent este inefi cient fo-
losită prin lipsa unei legislaţii coerente, subevaluarea 
competenţelor personalului din acest sector de activi-
tate, lipsa contractelor cu CNAS în vederea fi nalizării 
diagnosticelor la depistarea precoce, supranormare 
din cauza lipsei de personal, dotarea necorespunză-
toare a cabinetelor medicale şcolare.

11. Dotarea cabinetelor medicale şcolare cu 
glucometre şi consumabilele aferente necesare atât 
pentru activități de depistare precoce, cât şi pentru di-
agnosticul corect în urgenţele medicale.

12. Recomandările de screening pentru DZ tip 
2 la adolescenți sunt: 

- Suprapondere sau „risc de suprapondere“: 
IMC>percentila 85 pentru vârstă şi sex; sau Greutatea 
corespunzătoare taliei > percentila 85; sau Greutate 
>120% faţă de cea ideală pentru talie + Istoric familial 
de DZ tip 2 la rudele de gradul I sau II 

- Semne clinice de insulinorezistenţă sau afec-
ţiuni asociate acesteia: acanthosis nigricans, HTA, 
dislipidemie, sindromul ovarelor polichistice. 

- Vârsta de iniţiere a screeningului: 10 ani sau 
debutul pubertăţii. [2,3,13]

Prevenția primară începută precoce și educația 
sunt investițiile cele mai efi ciente pentru a avea adulți 
sănătoși fi zic, psihic, mental și social. „Copilăria este 
inima tuturor vârstelor.“ 
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