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1) Eισαγωγή 

 

                  1.1  Παιδική παχυσαρκία 

 

1.1.1 Ορισμός παχυσαρκίας 

 

    Η παχυσαρκία είναι μία κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται 

συσσώρευση σωματικού λίπους, η οποία επηρεάζει αρνητικά την υγεία και τη 

γενική ευημερία του ατόμου.   Αίσθηση προκαλεί το γεγονός των αυξημένων 

ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας στην Κρήτη από το 2007 έως σήμερα [Μάνος 

Τριγώνης, 2014]. Περίπου το 20% του πληθυσμού του νησιού αποτελείται από 

παιδιά, το 7,5% των οποίων είναι παχύσαρκα ενώ το 15% υπέρβαρα, στοιχεία που 

κάνουν την παιδική παχυσαρκία να αποτελεί μία σύγχρονη επιδημία. Ως εργαλείο 

για την διάγνωση της παιδικής παχυσαρκίας είναι αποδεκτό να χρησιμοποιείται ο 

Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή BMI (Body Mass Index) ) για παιδιά ηλικίας δύο 

ετών και άνω [Deurenberg P et al, 1991].    Το φυσιολογικό εύρος για τον ΔΜΣ 

ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του παιδιού, όμως το Κέντρο Ελέγχου 

και Πρόληψης Νοσημάτων (Centre for Disease  Control and Prevention- CDC) ορίζει 

την παχυσαρκία ως ΔΜΣ ανώτερο ή ίσο με το 95ο εκατοστημόριο ενώ για τιμές ΔΜΣ 

από το 85ο – 95ο εκατοστημόριο το παιδί βρίσκεται «σε κίνδυνο για υπέρβαρο» 

(Εικόνα 1.1, 1.2) [Flegal KM et al, 2002] [Himes JH, 1994].  
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ΕΙΚΟΝΑ 1.1: Καμπύλες ΔΜΣ για αγόρια 2-20 ετών (πηγή: http://www.cdc.gov) 
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2: Καμπύλες ΔΜΣ για κορίτσια 2-20 ετών (πηγή: http://www.cdc.gov) 

 

1.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη παιδικής 

παχυσαρκίας. 

 

   Το σωματικό βάρος ενός ατόμου εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της 

ενεργειακής πρόσληψης και της ενεργειακής δαπάνης στην μονάδα του χρόνου 

[Lustig RH, 2001]. Οι μηχανισμοί που διαταράσσουν την ισορροπία αυτή και 
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οδηγούν στην παχυσαρκία ποικίλουν και σχετίζονται με πολλούς, διαφορετικούς 

παράγοντες [Ebbeling CB et al 2002].         

    Στα παιδιά, η παχυσαρκία μπορεί προβλεφθεί  από τα πλέον πρώιμα στάδια 

της ζωής. Παράγοντες όπως το βάρος και η ηλικία της μητέρας, το βάρος γέννησης 

του βρέφους, ο μητρικός θηλασμός, η ταχύτητα ανάπτυξης του νεογνού και 

καπνιστικές ή όχι συνήθειες της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη είναι δείκτες για την 

ανάπτυξη του σωματικού βάρους του παιδιού από τη γέννηση και τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του.  Επιπλέον, το υπερβολικό βάρος των παιδιών σχετίζεται και με την 

κοινωνικονομική κατάσταση των γονέων, την επιρροή του σχολείου και των φίλων 

του παιδιού, της τηλεόρασης και άλλων στοιχείων της καθημερινότητάς του [ Cole 

T.J. (2006)], [McBride, D. 2010], [Han J, et al 2010]. Μπορούμε να ταξινομήσουμε 

τους παράγοντες αυτούς σε κατηγορίες όπως γενετικοί, περιγενετικοί, 

περιβαλλοντικοί και ψυχολογικοί παράγοντες: 

Κληρονομικότητα  

       Είναι γνωστό πως η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της παιδικής παχυσαρκίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι συνήθειες της μητέρας 

κατά τη εγκυμοσύνη παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση του τοκετού και 

μμπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού. Επίσης οι γενετικοί 

παράγοντες είναι καθοριστικοί για την υγεία και ανάπτυξη του παιδιού. Σύνδρομα 

όπως  του Prader-Willi, Bardet- Biedl, Cohen, και Alstrom φαίνεται να συμβάλουν 

θετικά στην εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί η 

γενετική αιτία πίσω από την εμφάνισή τους [LeStunff C, Fallin D, Bougneres P. 

,2001]. Έχει αποδειχθεί πως η αλληλεπίδραση πάνω από 250 γονιδίων σχετιζόμενων 

με την παχυσαρκία αυξάνει το σωματικό βάρος από την παιδική ηλικία [Rankinen T. 

Et al, 2001]. 

Περιγεννητικοί παράγοντες 

  Μεταξύ των περιγεννητικών παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε 

παιδική παχυσαρκία είναι το σωματικό βάρος της μητέρας κατά την κύηση.  Η  

παχυσαρκία της μητέρας αυξάνει την μεταφορά των θρεπτικών ουσιών σε 

ολόκληρο τον πλακούντα, προκαλώντας μόνιμες αλλαγές στην όρεξη, τη λειτουργία 

των νευροενδοκρινικών ή τον μεταβολισμό της ενέργειας [Whitaker RC, Dietz WH. 

,1998] , [David S Ludwig et al, 2002]. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης αυτής 
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δείχνουν μια άμεση σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας της μητέρας με  το βάρος 

γέννησης του βρέφους καθώς και της προδιάθεσης για ανάπτυξη παιδικής 

παχυσαρκίας.  Από την άλλη πλευρά, ο υποσιτισμός της μητέρας στα στάδια της 

εμβρυικής ανάπτυξης μπορεί επίσης να προκαλέσει παιδική παχυσαρκία[Whitaker 

RC, Dietz WH. ,1998] , [David S Ludwig et al, 2002] .  

   Επιπλέον, η ηλικία της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη φαίνεται να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου, επιδρώντας και στο βάρος γέννησης 

του νεογνού [David S Ludwig et al, 2002]. Συγκεκριμένα, έφηβες μητέρες (<17 ετών) 

έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα ή να αποκτήσουν παιδί 

με χαμηλό βάρος γέννησης ή ακόμα και μικρόσωμου παιδιού για την ηλικία 

γέννησης. Τα νεογνά που γεννούνται μικρόσωμα για την ηλικία κύησης τους, 

μεταγεννητικά συνήθως εμφανίζουν έναν ταχύ ρυθμό αύξησης του βάρους τους 

κατά πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο για την ηλικία και το φύλο τους, και αυτό 

επειδή οι γονείς έχουν την τάση να τα ταΐζουν περισσότερο απ’ότι ένα βρέφος με 

φυσιολογικό βάρος γέννησης. Ο συνδυασμός μικρόσωμου για την ηλικία γέννησης 

παιδιού και γρήγορης ανάπτυξης έχει συνδεθεί ισχυρά και ανεξάρτητα με την 

ανάπτυξη παχυσαρκίας από την παιδική ακόμα ηλικία, καθώς και με αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων και σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ 

στην ενήλικο ζωή [David S Ludwig et al, 2002], [Μόρτογλου, 2002]. 

  Επίσης, ο διαβήτης κύησης είναι ένας παράγοντας που ευνοεί την ανάπτυξη 

παιδικής παχυσαρκίας [Ebbeling CB, 2002]. Ορίζεται ως η διαταραχή στο 

μεταβολισμό των υδατανθράκων που ξεκινά ή διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Τα νεογνά μητέρων με διαβήτη κύησης έχουν βρεθεί να 

παρουσιάζουν μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν παχύσαρκα κατά 

την παιδική/εφηβική ηλικία, αλλά και να αναπτύξουν διαταραγμένη ανοχή στη 

γλυκόζη ως έφηβοι. Ο μηχανισμός που κρύβεται πίσω από τη σύνδεση του διαβήτη 

κύησης και της παχυσαρκίας εντοπίζεται στην ινσουλίνη που παίζει σημαντικό ρόλο 

στη μεταβολική και νευρική ανάπτυξη του εμβρύου. Έτσι λοιπόν ένα 

υπερινσουλιναιμικό και υπεργλυκαιμικό ενδομήτριο περιβάλλον θα μπορούσε να 

προκαλέσει υπεργλυκαιμία με επακόλουθη αύξηση ινσουλίνης και στο έμβρυο, 

εξηγώντας το αυξημένο βάρος γέννησης στα έμβρυα γυναικών με διαβήτη κυήσεως 

[Ebbeling CB, 2002], [Miller J, 2004]. 
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    Τέλος, ο μητρικός θηλασμός δρα κατασταλτικά όσο αφορά την εμφάνιση 

παχυσαρκίας τόσο στην παιδική και εφηβική όσο και στην ενήλικη ζωή του 

ανθρώπου [Gillman MW et al , 2001], [Koletzko B et al, 1999], [Savino F et al, 2013]. 

Σε έρευνα που διεξήχθη στην Σκωτία (1998) σε 32.200 παιδιά ηλικίας 3-3,5 ετών, 

βρέθηκε ότι ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας ήταν μικρότερος σε όσα 

παιδιά είχαν θηλάσει, σε αντίθεση με όσα κατανάλωναν γάλα φόρμουλας 

[Mednutrition, 2013]. Όπως παρατηρήθηκε, έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο τόσο η 

διάρκεια όσο και η αποκλειστικότητα του θηλασμού. Τα αποτελέσματα αυτά 

μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι το μητρικό γάλα, εξαιτίας των ορμονών και 

των θρεπτικών στοιχείων που περιέχει, ρυθμίζει την όρεξη αλλά και τις γευστικές 

προτιμήσεις του νηπίου[Gillman MW et al , 2001], [Koletzko B et al, 1999], [Savino F 

et al, 2013] . 

 Έλλειψη σωματικής άσκησης 

   Τη σημερινή εποχή, τα παιδιά ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό έναν τρόπο 

ζωής ο οποίος χαρακτηρίζεται από έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και αύξηση 

των συνηθειών που προκαλούν σωματική αδράνεια (πολλές ώρες την ημέρα 

μπροστά από την τηλεόραση ή ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

διαδίκτυο). Από την άλλη πλευρά, η στάση των γονιών δεν βοηθάει καθόλου την 

κατάσταση καθώς δηλώνουν πως προτιμούν τα παιδιά τους να μένουν στο σπίτι 

παρά να παίζουν έξω χωρίς παρακολούθηση καθώς έτσι οι ίδιοι θα μπορούν να 

ασχοληθούν με τους δουλείες τους και ταυτόχρονα να προσέχουν τα παιδιά 

[Swinburn B, Egger G, 2002]. 

    Πολυάριθμες μελέτες ασχολούνται με το κατά πόσο η έλλειψη σωματικής 

δραστηριότητας στα παιδιά σχετίζεται με την αύξηση του σωματικού βάρους. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Καρολίνα των  ΗΠΑ δείχνει ότι τα 

παχύσαρκα παιδιά ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σε κάποιο είδος άσκησης σε σχέση με 

τα αντίστοιχα που έχουν φυσιολογικό βάρος για την ηλικία τους [Trost  SG et al, 

2001] ενώ σε μία άλλη αντιπροσωπευτική για τον πληθυσμό των ΗΠΑ μελέτη 

φαίνεται πως τα παιδιά που ασχολούνται με την τηλεόραση και όχι με κάποια 

φυσική δραστηριότητα, έτειναν να είναι παχύσαρκα [Andersen RE et al, 1998]. Σε 

μία άλλη έρευνα, μεταξύ των παιδιών από την πόλη του Μεξικού, παρατηρήθηκε 

ότι ο κίνδυνος παχυσαρκίας μειώθηκε κατά 10 % για κάθε ώρα ανά ημέρα μέτριας 
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έως έντονης σωματικής δραστηριότητας  και αυξήθηκε κατά 12 % για κάθε ώρα την 

ημέρα παρακολούθησης  τηλεόρασης [Hernandez B et al, 1998]. 

   Όλες αυτές οι μελέτες δείχνουν πως οι ώρες σωματικής δραστηριότητας είναι 

αντιστρόφως ανάλογες με τον ΔΜΣ ενώ ο χρόνος ενασχόλησης με τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (τηλεόραση, διαδίκτυο, βιντεοπαιχνίδια) σχετίζεται ευθέως ανάλογα 

με τον ΔΜΣ [Berkey CS et al, 2000]. 

   Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως η τηλεόραση επηρεάζει το σωματικό 

βάρος των παιδιών όχι μόνο επειδή μετατοπίζει  τη φυσική δραστηριότητα αλλά και 

επειδή προάγει την αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης [Robinson TN, 1998], 

[Epstein LH et al, 2002] . Κατά την διάρκεια παρακολούθησης μίας τηλεοπτικής 

εκπομπής ένα παιδί καταναλώνει παθητικά ποσότητες τροφής χωρίς να έχει 

πραγματική ενεργειακή ανάγκη.  

    Επιπλέον, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις 

διατροφικές συνήθειες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα παιδιά εκτίθενται σε 

περίπου δέκα διαφημίσεις τροφίμων ανά ώρα τηλεοπτικής παρακολούθησης, οι 

περισσότερες από τις οποίες αναφέρονται σε fast foods, ζαχαρωτά, αναψυκτικά κ.α. 

[Kotz K et al, 1994], [Lewis MK et al, 1998], [Taras HL, 1995]. Με αυτό τον τρόπο, 

αυξάνονται οι πιθανότητες ένα παιδί να επιλέξει ένα διαφημιζόμενο προϊόν όταν 

βρεθεί μπροστά σε διατροφικές επιλογές. Σε μία πειραματική μελέτη που διεξήχθη  

από τον Robinson [Robinson TN, 1999] φάνηκε πως κατά τη διάρκεια ενός 

ακαδημαϊκού έτους, το ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας σε ένα σχολείο ελέγχου 

αυξήθηκε καθώς τα παιδιά συνέχιζαν να παρακολουθούν τηλεόραση με τους 

συνηθισμένους τους ρυθμούς καθημερινά, συγκριτικά με τους μαθητές ενός 

σχολείου παρέμβασης που μείωσαν την καθημερινή έκθεση στην τηλεόραση κατά 

40%. 

Διατροφικές συνήθειες 

   Για πολλά χρόνια πιστεύονταν πως η αύξηση της πρόσληψης λίπους είναι 

υπεύθυνη για την αύξηση του σωματικού βάρους [Ludwig DS, 1999]. Ωστόσο 

έρευνες των τελευταίων ετών αμφισβητούν σε μεγάλο βαθμό τη στάση αυτή. Τα 

ευρήματα των επιδημιολογικών μελετών δεν δείχνουν κάποια σύνδεση μεταξύ 

διατροφικού λίπους και παχυσαρκίας σε παιδιά και νέους [Ludwig DS, 1999], [Cara 

B, 2002]. Αποτελέσματα από τη NHANES (National Health And Nutrition 
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Examination)  δείχνουν πως τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η κατανάλωση 

λιπαρών στις ΗΠΑ παρά τα όλο και αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας.    

 Συμπερασματικά, δεν είναι μόνο το λίπος που αυξάνει το σωματικό βάρος 

αλλά το είδος των λιπαρών οξέων (κορεσμένα ή ακόρεστα) και των άλλων 

συστατικών που προσλαμβάνονται [Μόρτογλου Τ , Μόρτογλου Κ , 2002]. Παρόλο 

που η ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα 

τελευταία χρόνια (έρευνα NHANES) έχουν αλλάξει κατά πολύ οι ενεργειακές 

συνήθειες. Η καθημερινή κατανάλωση των αναψυκτικών, των ζαχαρωτών και του 

fast food οδηγούν στην αύξηση όχι μόνο της παχυσαρκίας αλλά και των 

προβλημάτων υγείας από μικρές ηλικίες [Μόρτογλου Τ , Μόρτογλου Κ 2002], 

[Κοτροκόη Κ. , Παπαδογιαννάκη Ε. , 2009].   Όλες οι παραπάνω τροφές δεν 

περιέχουν σχεδόν κανένα θρεπτικό συστατικό, είναι φτωχές σε φυτικές ίνες, 

αυξάνουν τον γλυκαιμικό δείκτη και διαταράζουν την ρύθμιση της όρεξης [Ebbeling 

CB et al, 2002]. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορούν να βρεθούν εύκολα σε 

οποιοδήποτε κατάστημα και σε οικονομική τιμή, είναι δεδομένο πως είναι οι 

βασικοί υπαίτιοι για την εξάπλωση της παιδικής παχυσαρκίας η οποία έχει λάβει 

διαστάσεις επιδημίας. 

 Επιπλεόν,   η αλληλεπίδραση του παιδιού με τους γονείς του καθώς και οι 

ώρες που περνάει μαζί τους αλλά και με άλλα μέλη της οικογένειας θα μπορούσε 

να επιδράσει σε μεγάλο βαθμό στο θέμα της αύξησης του σωματικού του βάρους, 

καθώς το παιδί υιοθετεί συμπεριφορές και συνήθειες που βιώνει σε καθημερινή 

βάση από τους γονείς του.   

    Η οικογενειακή ζωή έχει αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων δεκαετιών, με αύξηση της συνήθειας του γεύματος εκτός σπιτιού και 

περισσότερη  πρόσβαση στην τηλεόραση από ότι στο παρελθόν. Με αυτόν τον 

τρόπο τα παιδιά προσλαμβάνουν περισσότερη ενέργεια όταν καταναλώνουν 

γεύματα εστιατορίων παρά  σπιτικό φαγητό [Zoumas-Morse C et al, 2001], πιθανώς 

επειδή τα εστιατόρια τείνουν να προσφέρουν μεγαλύτερες μερίδες τροφών 

πλούσιων σε θερμίδες. Η κατανάλωση οικογενειακού γεύματος βελτιώνει την 

ποιότητα τροφής που καταναλώνεται (λιγότερα κορεσμένα και trans λιπαρά, 

λιγότερο τηγανητά τρόφιμα, χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, περισσότερες φυτικές ίνες, 

λιγότερα αναψυκτικά, και περισσότερα φρούτα και λαχανικά) ενώ παράλληλα 
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επιδρά θετικά στην ψυχολογία του παιδιού αφού βρίσκεται μέσα στον 

προστατευτικό κλοιό της οικογένειας [Wiecha JL et al, 2001], [Gillman MW et al, 

2000]. 

  Ακόμη, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, είναι η αποδοχή και το αίσθημα 

ασφάλειας που λαμβάνει το παιδί μέσα από την οικογένειά του. Μελέτες δείχνουν 

πως τα παιδιά τα οποία έχουν την κοινωνική υποστήριξη των γονιών τους 

συμμετέχουν πιο εύκολα σε φυσικές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια, είναι 

πιο κοινωνικά και περισσότερο ισορροπημένα [Sallis JF, 2000]. Σύμφωνα με αυτά 

λοιπόν δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά που πάσχουν από αμέλεια, 

κατάθλιψη ή άλλα συναφή προβλήματα έχουν αυξημένες πιθανότητες για τον 

κίνδυνο της παχυσαρκίας κατά την παιδική, εφηβική ή ενήλικη ζωή τους. 

 

1.1.3 Επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας 

 

   Η  παρουσία της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία συχνά 

συνοδεύει το άτομο και στην ενήλικη ζωή του [Freedman DS, 2001]. Ένα παχύσαρκο 

παιδί έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει ένας παχύσαρκος ενήλικας κατάσταση που 

συνυπάρχει και με άλλες νοσηρές καταστάσεις. Σύμφωνα με τους  Freedman et al 

το 77% των παχύσαρκων παιδιών γίνονται παχύσαρκοι ενήλικες. Εκτός όμως από τις 

επιπτώσεις της παιδικής  παχυσαρκίας στην ενήλικη ζωή, σημαντικά είναι τα 

προβλήματα που μπορεί να φέρει κατά την παιδική ηλικία.  Είναι γνωστό οτι η 

παχυσαρκία σχετίζεται με την υπέρταση, τα καρδιαγγειακά, τη  δυσλιπιδαιμία, τη 

χρόνια φλεγμονή και την αυξημένη τάση πήξης του αίματος ,  τα οποία μπορούν να 

εμφανιστούν και κατά την παιδική ηλικία. Όλες αυτές οι καρδιαγγειακές νόσοι είναι 

γνωστές ως σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη και έχει εντοπισθεί ακόμη και σε 

παιδιά πέντε ετών. Επίσης σχετίζεται με μυοσκελετικές διαταραχές και πνευμονικές 

επιπλοκές όπως δυσκολία στην αναπνοή και άσθμα [Bujalska IJ et al, 1997], 

[Tagliaferri M et al, 2001].  Στην Εικόνα 1.3 συνοψίζονται οι επιπτώσεις της παιδικής 

παχυσαρκίας.   Μία πολύ σοβαρή επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η 

εμφάνιση της νόσου του διαβήτη τύπου 2 (μη ινσουλινοεξαρτόμενου) [Fagot-



12 
 

Campagna A et al, 2000].  Αυτή η κατάσταση είναι σχεδόν συνυφασμένη με την 

παιδική επιδημία της παχυσαρκίας, όμως η κληρονομικότητα και η καθημερινή ζωή 

του κάθε ατόμου μεμονωμένα επηρεάζουν πολύ την κατάσταση [Ludwig DS , 2001]. 

Ιδιαίτερη ανησυχία στην παιδιατρική κοινότητα έχει φέρει μία κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από δυσανεξία στη γλυκόζη και αντίσταση στην ινσουλίνη η οποία 

είναι πολύ διαδεδομένη στα παχύσαρκα παιδιά [Sinha R et al, 2002]. Η εμφάνιση 

του διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά αντιπροσωπεύει μια δυσοίωνη πραγματικότητα, 

ενόψει μακροαγγειακών (καρδιακή νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, ο ακρωτηριασμός 

των άκρων), και μικροαγγειακών ( νεφρική ανεπάρκεια, τύφλωση) νόσων. 

 

 

Εικόνα 1.3:  Οι επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας. [Cara B et al, 2002] 

Πέρα όμως από τα προβλήματα υγείας, η παιδική παχυσαρκία έχει και 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να ταλαιπωρούν το παιδί. Συχνά τα 

άτομα νιώθουν  κοινωνικά αποκλεισμένα λόγω του σωματικού τους βάρους ενώ 

πάσχουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση  και κακή εικόνα του εαυτού τους, τόσο στην 

παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή [Strauss RS, 2002], [Goodman E, Whitaker RC, 

2002].  
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1.2  Λεπτίνη  

                              1.2.1    Ορισμός  

 

   Η λεπτίνη είναι μία πρωτεϊνική ορμόνη  βάρους  16 kDa η οποία εκκρίνεται από 

τον λιπώδη ιστό. Είναι μία πολύ σημαντική πρωτεΐνη για τη λειτουργία του 

οργανισμού καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της όρεξη, της πείνας, της 

ενεργειακής πρόσληψης, και του μεταβολισμού [Mantzoros CS, 2006]. Πήρε το 

όνομά της από την ελληνική λέξη «λεπτός». Η ανθρώπινη λεπτίνη συντίθεται  

κυρίως από τα κύτταρα του λευκού λιπώδους ιστού και η ποσότητα της ελεύθερης 

λεπτίνης που κυκλοφορεί στον οργανισμό είναι ανάλογη με την συνολική ποσότητα 

λίπους στο σώμα [Mantzoros CS, 2006].     Επιπλέον, εκτός από τον λευκό λιπώδη 

ιστό η λεπτίνη μπορεί να παραχθεί και από τον  καφέ λιπώδη ιστό, τον πλακούντα 

(συγκυτιοτροβλάστες), τις ωοθήκες, τον σκελετικό μυ, το στομάχι, τα επιθηλιακά 

κύτταρα του μαστού, τον μυελό των οστών, την υπόφυση και το συκώτι [Mantzoros 

CS, 2006], [Aka N,  2006].  

 Το ob γονίδιο 

   Η λεπτίνη κωδικοποιείται από το γονίδιο ob και συντίθεται κατά κύριο λόγο στον 

λιπώδη ιστό, δρα στον εγκέφαλο και είναι μία σηματοδοτική ορμόνη ρύθμισης της 

πρόσληψης τροφής και  του σωματικού βάρους.  Το γονίδιο της λεπτίνης στον 

άνθρωπο (ob) βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7q31 [Δρίζης, 2007]. Το DNA του γονιδίου 

αποτελείται από 150.000 ζεύγη βάσεων και περιέχει τρία εξώνια, το μεγαλύτερο 

από τα οποία κωδικοποιεί περιοχές που οδηγούν στη σύνθεση της λεπτίνης [Δρίζης, 

2007]  .  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λεπτίνη εκφράζεται κατά κύριο λόγο στον 

λευκό λιπώδη ιστό αλλά όχι μόνο εκεί. Έτσι, το mRNA του γονιδίου μπορεί  ακόμα 

να βρεθεί  στον υποθάλαμο, την υπόφυση, τους σκελετικούς μυς, τον πλακούντα 

και τον μαζικό αδένα [Δρίζης, 2007], [Friedman JM, 1998]. 

Μία τυχαία μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 1950 στο εργαστήριο Jackson και 

αφορούσε αποικία παχύσαρκων, μεταλλαγμένων ποντικών έδωσε το έναυσμα για 

την υπόθεση της ύπαρξης μίας ορμόνης που να ρυθμίζει την ισορροπία της 
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ενεργειακής πρόσληψης  και δαπάνης [GreGreen ED, 1995]. Πιο συγκεκριμένα, 

ποντίκια τα οποία ήταν ομόζυγα ob/ob για την μετάλλαξη βρέθηκαν να 

καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες τροφής και να είναι παχύσαρκα.   

Συμπληρωματικά, την δεκαετία του 1960 και πάλι στο εργαστήριο Jackson, ο 

Douglas Coleman αναγνώρισε μία δεύτερη μετάλλαξη (dp) που προκαλεί 

παχυσαρκία και παρόμοιο φαινότυπο με την μετάλλαξη του ob.  Η μετάλλαξη αυτή 

ονομάστηκε «διαβήτης» (db) [Friedman JM, 1990]. Τέλος, το 1994 η κλωνοποίηση 

του ob γονιδίου ανθρώπου και ποντικού οδήγησε στην ανακάλυψη ότι κωδικοποιεί 

μία 16kDa πρωτεϊνη που ονομάστηκε λεπτίνη ή πρωτεϊνη ob. Στα ob/ob ποντίκια 

όσο και στα db/db ποντίκια με ελαττωματικό υποδοχέα λεπτίνης (ObR) προκαλείται 

υπερφαγία και μειωμένη δαπάνη ενέργειας, οδηγώντας σε φαινότυπο παχυσαρκίας 

ο οποίος είναι εμφανής ακόμα και σε ζώα ηλικίας κάτω του ενός έτους [Κατερίνα 

Μηστριώτη, 2014]. 

 Χημική Δομή 

   Η λεπτίνη είναι μία πρωτεΐνη 167 αμινοξέων, με αλληλουχία αμινοτελικού 

εκκριτικού σήματος 21 αμινοξέων. Η αλληλουχία του σήματος είναι λειτουργική και 

έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της λεπτίνης στα μικροσώματα, με την 

επακόλουθη αφαίρεση του σήματος του πεπτιδίου (Εικόνα 1.4). Επομένως, η 

λεπτίνη κυκλοφορεί στο αίμα ως πρωτεΐνη 146 αμινοξικών καταλοίπων [Zhang F, 

1997].     

 

 

ΕΙΚΟΝΑ  1.4: Η δομή της λεπτίνης. (πηγή http://el.wikipedia.org/wiki/) 
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 Ρύθμιση έκφρασης της ορμόνης 

     Τα επίπεδα λεπτίνης στον ορό το αίματος αυξάνονται με την αύξηση του 

σωματικό βάρους [Kolaczynski et al. 1996a, Maffei et al. 1995, Rosenbaum et al. 

1997] και μειώνονται με την απώλεια βάρους [Maffei et al. 1995]. Συγκεκριμένα, 

όσο περισσότερο αυξάνεται η μάζα του λιπώδους ιστού, τόσο υψηλότερα είναι και 

τα επίπεδα λεπτίνης στο αίμα. Η ίδια συσχέτιση με τη λεπτίνη  ισχύει και για την 

εκατοστιαία αναλογία λίπους αλλά  και  για τον Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). 

     Ωστόσο, εκτός από το σωματικό βάρος, τα επίπεδα έκφρασης  της λεπτίνης 

ρυθμίζονται  και από διάφορα διατροφικά και ορμονικά σήματα το οποία δρουν σε 

συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια [Kolaczynski et al. 1996a, Schoeller et al. 1997]. Αυτό 

σημαίνει ότι η συγκέντρωση της λεπτίνης στον ορό του αίματος μεταβάλλεται 

καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.   Έτσι, η συγκέντρωση της λεπτίνης φτάνει στη 

μέγιστη τιμή της από τις 11.00-13.00μμ ενώ μετά το μεσημεριανό φαγητό και μέχρι 

τις απογευματινές ώρες τα επίπεδα της ορμόνης πέφτουν [Sinha et al. 1996]. Με 

παρόμοιο τρόπο καταλαβαίνουμε ότι η διαφοροποίηση στη συγκέντρωση της 

λεπτίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας ελέγχεται από το χρονικό διάστημα που 

γίνεται η κατανάλωση τροφής και από την χρονική διαφορά μεταξύ του ενός 

γεύματος από το άλλο [Schoeller et al. 1997]. 

     Ένας άλλος παράγοντας ρύθμισης της έκφρασης της λεπτίνης , εκτός από το 

χρόνο του κάθε γεύματος, είναι και η σύσταση των τροφών που καταναλώνονται. 

Αντίθετα με ένα γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά (>60% των συνολικών 

θερμίδων) , ένα γεύμα χαμηλής περιεκτικότητας (20% των συνολικών θερμίδων) ή 

πλούσιο σε υδατάνθρακες θα αυξήσει τα επίπεδα της λεπτίνης κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, χωρίς όμως να επηρεάσει την ποσότητά της τις πρωινές ώρες [Havel et al. 

1999].  

      Επιπλέον όπως αναφέρεται σε μελέτες τα επίπεδα λεπτίνης στον ορό του 

αίματος μεταβάλλονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας της 

δράσης ορμονών όπως η ινσουλίνη, τα κορτικοστεροειδή, η κορτιζόλη, τα 

ανδρογόνα και τα οιστρογόνονα. Πράγματι, σε in vitro μελέτες  καλλιεργημένων 

λιπωδών κυττάρων αποδείχθηκε ότι τα ανδρογόνα αναστέλλουν ενώ τα οιστρογόνα 

προάγουν  την έκφραση της λεπτίνης [Δρίζης Ε et al, 2007]. Παράλληλα, διάφορες 
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κυτταροκίνες που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη αντίδραση όπως είναι ο 

παράγοντας νέκρωσης των όγκων α (TNF-a) και η ιντερλευκίνη-1, προάγουν άμεσα 

την έκφραση του γονιδίου της λεπτίνης  [Schalling M et al, 1999]. Η ινσουλίνη 

αυξάνει τα επίπεδα λεπτίνης [Russel et al, 1997] ενώ τα γλυκοκορτικοειδή είναι 

επίσης ισχυροί ρυθμιστές της έκφρασης της λεπτίνης , διεγείροντας την σύνθεση 

της και την έκφρασή της [Larsson και Ahren, 1996]. Οι κατεχολαμίνες, από την άλλη 

πλευρά, φαίνεται να παίζουν αρνητικό ρόλο στη ρύθμιση της λεπτίνης [Δρίζης Ε et 

al, 2007]. Τέλος, η κορτιζόλη μπορεί να επάγει την έκκριση λεπτίνης παράλληλα 

όμως προάγει και την κεντρική αντίσταση στην ορμόνη αυτή [Zakrzewska et al, 

1997]. 

 

                            1.2.2     Ο υποδοχέας της λεπτίνης 

 

    Ο υποδοχέας της λεπτίνης είναι μία διαμεμβρανική πρωτεϊνη και διακρίνεται σε 

πέντε διαφορετικές ισομορφές ανάλογα με τον τρόπο έκφρασης του mRNA. Οι 

πέντε παραλλαγές που κωδικοποιεί το γονίδιο είναι  οι εξής: Ob- Rb (μακρά), Ob- 

Ra, Ob- Rc, Ob- Rd (βραχείες) και  Ob- Re (διαλυτή)   [Δρίζης et al, 2007].   Οι 

υποδοχείς της λεπτίνης υπάρχουν σε όλους του ιστούς. Η μακρά μορφή Ob-Rb 

εκφράζεται κυρίως στον υποθάλαμο ενώ δεν έχει βρεθεί σε άλλους ιστούς   έτσι 

ώστε ο υποθάλαμος να είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για τις βασικές δράσεις της 

λεπτίνης [Wauters M et al, 2000], [Schwartz MW et al, 1996] . Η παρουσία των 

βραχέων ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης δεν είναι απαραίτητη για την 

εμφάνιση του db φαινότυπου [Δρίζης et al, 2007].  Ο υποδοχέας της λεπτίνης ανήκει 

στην κατηγορία των κυτταροκίνων τάξεως Ι και είναι όμοιος με  την ομάδα 

μεταγωγής σημάτων GP130 που ανήκει στην ίδια οικογένεια. Μέλη της οικογένειας 

αυτής  είναι οι υποδοχείς των ιντερλευκινών  -2 και  -6, της ιντερφερόνης και της  

αυξητικής ορμόνης [Ιhle J. ,  1996]. Χαρακτηριστικό στοιχείο των υποδοχέων αυτών 

είναι η έλλειψη ενζυμικών περιοχών στα κυτταροπλασματικά τους μέρη, ενώ για τη 

μετάδοση του σήματος είναι συνδεδεμένες με το κυτταροπλασματικό σύστημα των 

κινασών τυροσίνης, της οικογένειας κυτταροκινασών Janus (JAK) [Chen H. et al, 

1996].  
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  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 5, η σύνδεση της λεπτίνης στον υποδοχέα έχει ως 

αποτέλεσμα τον ολιγομερισμό του υποδοχέα και την ενεργοποίηση της  JAK 

κινάσης. Η ενεργοποιημένη αυτή μορφή αυτό-φωσφορυλιώνεται και παράλληλα 

φωσφορυλιώνει την ενδοκυτταρική μορφή του υποδοχέα , η οποία δρα  ως σημείο 

πρόσδεσης για τους μεταγραφικούς παράγοντες STAT. Οι ενεργοποιημένοι 

μεταγραφικοί πααράγοντες STAT μεταφέρονται στον πυρήνα ως διμερή, 

προσδένονται στο DNA και ενεργοποιούν την μεταγραφή  [De Vos et al, 1996], 

[ White, D.W. και Tartaglia, L.A. , 1999]. 

    

 

ΕΙΚΟΝΑ  1.5: Απεικόνηση της σηματοδότησης της λεπτίνης μέσω της JAK2 – STAT3 διάβασης. 

 [Τσίντου Μαγδαληνή, 2010] 
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                               1.2.3      O Βιολογικός ρόλος της λεπτίνης 

 

    Η λεπτίνη είναι μία ορμόνη με πολυποίκιλες λειτουργίες μέσα στον 

οργανισμό. Διανέμεται στον εγκεφαλικό ιστό ξεπερνώντας τον αιματεγκεφαλικό 

φραγμό και ασκεί τη δράση της μέσω της σύνδεσής της με τους ειδικούς υποδοχείς 

[K. Hegyi et al, 2004]. Ακόμη όπως προαναφέρθηκε η λεπτίνη έχει πρωταρχικό ρόλο 

στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της πρόσληψης τροφής και της κατανάλωσης 

ενέργειας, στην διατήρηση φυσιολογικού βάρους μέσω μηχανισμών αντίστασης 

έναντι της παχυσαρκίας αλλά συμμετέχει και  στην λειτουργία της αναπαραγωγής, 

στην προστασία της δομής οστών και σε άλλες πολλές διεργασίες απαραίτητες για 

τον οργανισμό. 

 Ρύθμιση πρόσληψης τροφής και σωματικού βάρους- Ο ρόλος της στον 

υποθάλαμο 

   Η λεπτίνη εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό στην κυκλοφορία, περνά τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μεταφέρει στον εγκέφαλο πληροφορίες σχετικές με 

το μέγεθος των αποθηκών ενέργειας στο λιπώδη ιστό, ενεργοποιώντας 

υποθαλαμικά κέντρα, που ρυθμίζουν το σωματικό βάρος αλλά και το ενεργειακό 

ισοζύγιο (πρόσληψη και κατανάλωση ενέργειας) [Friedman MF, Halaas JL, 1998]. Η 

λεπτίνη εμπλέκεται σε πολλά νευροενδοκρινικά κυκλώματα, και με τη δράση της 

αυτή ρυθμίζει σε πολλά επίπεδα τον υποθαλαμο-υποφυσιακό άξονα [Campfield LA 

et al, 1996].   

   Για την πραγματοποίηση όμως της δράσης της λεπτίνης μεσολαβούν πολλά άλλα 

πεπτίδια στα ενδοκρινικά-νευρωνικά κυκλώματα ελέγχου της όρεξης και της 

ενεργειακής ομοιόστασης (νευροπεπτίδιο Υ, γαλανίνη, AGRP, νευροτενσίνη,  κ.α.).  

Δύο από τα πιο σημαντικά πεπτίδια με τέτοιο ρόλο είναι  το νευροπεπτίδιο Υ 

[Mantzoros CS, 1999] και το AGRP (agouti related protein) [Bultman SJ et al, 1992]. 

Το νευροπεπτίδιο Υ αυξάνει την όρεξη. Η λεπτίνη μειώνει την έκκριση του 

ορεξιογόνου αυτού πεπτιδίου από τον υποθάλαμο, οδηγώντας σε μείωση της 

πρόσληψης της τροφής [Stephens TW et al, 1995]. Η επίδρασή της αυτή στο 
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αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, την αυξημένη 

θερμογένεση, δράση που αντιτίθεται στην  παχυσαρκία (εικόνα 1.6). 

 

ΕΙΚΟΝΑ  1.6: H δράση της λεπτίνης στον εγκέφαλο [Μόρτογλου, 2002] 

  Από την άλλη πλευρά, το AGRP είναι ένα νευροπεπτίδιο, πού όπως το 

νευροπεπτίδιο Υ, αυξάνει την όρεξη δρώντας ως ανταγωνιστής των υποδοχέων 

MC4-R [Zemel MB, 1998]. Ο αποκλεισμός αυτών των υποδοχέων ευθύνεται για την 

παχυσαρκία σε αυτά τα ποντίκια. Η λεπτίνη έχει ως στόχο τους υποδοχείς αυτούς και 

έτσι ρυθμίζει τη δράση της πρωτεϊνης agouti και συνεπώς την ενεργειακή 

ομοιόσταση [Zemel MB, 1998]. 

 Λεπτίνη και αντίσταση έναντι της παχυσαρκίας 

  Το 1997 πραγματοποίθηκε μία έρευνα από τους Montague et al η οποία έδειξε την 

άμεση σύνδεση της λεπτίνης με την παχυσαρκία. Η ερευνητές εξέτασαν δύο 

παχύσαρκα παιδιά. Το ένα από αυτά είχε συγγενή ανεπάρκεια λεπτίνης εξαιτίας 

ομόζυγης μετάλλαξης στο γονίδιο Ob ενώ το άλλο ήταν ετερόζυγο για την ίδια 

μετάλλαξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το πρώτο παιδί, ενώ γεννήθηκε με 

φυσιολογικό βάρος, εκδήλωσε από πολύ μικρή ηλικία παχυσαρκία η οποία 

οφείλονταν κυρίως σε υπερφαγία και έλλειψη της αίσθησης κορεσμού. Από την 

άλλη πλευρά, το δεύτερο παιδί είχε χαμηλή ποσότητα λεπτίνης στον ορό σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου (άτομα χωρίς καμία μετάλλαξη του ob γονιδίου) και 

συνοδεύονταν από μία τάση για αύξηση του σωματικού βάρους [Montague et al, 

1997]. 
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 Επιπλέον, θεραπεία λεπτίνης σε άτομα με ανεπάρκεια οδήγησε σε απώλεια βάρους 

εξαιτίας της μείωσης της όρεξης άρα και της κατανάλωσης τροφής, άυξηση της 

φυσικής δραστηριότητας και αλλαγές στην ενδοκρινική λειτουργία [Farooqi IS et al, 

2001]. Παρόλα αυτά όμως, ενώ είναι γνωστό πως η λεπτίνη είναι υπεύθυνη για τη 

ρύθμιση της πρόσληψης ενέργειας, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν συμμετέχει και 

στις ενεργειακές δαπάνες του οργανισμού [Farooqi IS et al, 2001]. Ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο είναι πως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η λεπτίνη δε 

συμβάλει μόνο στην μακροπρόθεσμη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου, όπως 

πιστεύονταν πριν μερικά χρόνια, αλλά συμμετέχει στην άμεση πρόσληψη τροφής 

[M.D. Klok et al, 2006]. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λεπτίνη δεν εκκρίνεται 

μόνο από τον λιπώδη ιστό αλλά και από το στομάχι. Ως εκ τούτου, έχει προταθεί ότι 

μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο στον έλεγχο του μεγέθους γεύματος σε 

συνεργασία με άλλα πεπτίδια κορεσμού [Lewin MJ et al, 2001]. Αρκετά πεπτίδια του 

εντέρου επάγουν την απελευθέρωση λεπτίνης από το στομάχι ενώ η γαστρική αυτή 

έκκριση προκαλείται και από την ινσουλίνη η οποία απελευθερώνεται στην 

κυκλοφορία του αίματος λίγο μετά την πρόσληψη τροφής [Strayer et al, 2001]. Άλλη 

μία υπόθεση είναι ότι, η γαστρική λεπτίνη χρησιμεύει περισσότερο ως ένα τοπικό 

ερέθισμα, για παράδειγμα βοηθώντας στην πέψη των τροφών και στην 

απορρόφηση από το έντερο [M.D. Klok et al, 2006]. 

 Λειτουργία  λεπτίνης στην αναπαραγωγή 

   Αποτελέσματα πολλών ερευνών δείχνουν τον ενεργό ρόλο της λεπτίνης στη 

γονιμότητα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Ειδικότερα στις γυναίκες, οι 

κύκλοι ωορρηξίας συνδέονται πολύ περισσότερο με την ενεργειακή πρόσληψη και 

ενεργειακή δαπάνη παρά με την ποσότητα σωματικού λίπους [Ανυφαντής Γ et al , 

2005]. Αυτό σημαίνει πως όταν υπάρχει πολύ χαμηλή πρόσληψη ενέργειας ή πολύ 

υψηλή ενεργειακή δαπάνη (πχ αυξημένη σωματική δραστηριότητα αλλά με 

κατανάλωση συγκεκριμένων θερμιδών) τότε η ωοθηλαξία σταματά να λειτουργεί 

φυσιολογικά και η γυναίκα πάσχει από αμηνόρροια. Ακόμη, έχει δειχθεί πως τα 

υπερβολικά χαμηλά επίπεδα λεπτίνης ευθύνονται για την χαμηλή ποιότητα των 

ωαρίων και επηρεάζουν την γονιμοποίηση [Ανυφαντής Γ et al , 2005]. Τέλος η 

δράση της λεπτίνης είναι πολύ σημαντική και περίπλοκη σε όλα τα επίπεδα του 
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άξονα υποθάλαμος- υπόφυση- γονάδες, συμμετέχοντας στην απελευθέρωση των 

γοναδοτροπινών [Δρίζης Ε. et al, 2007]. 

  Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η λεπτίνη παράγεται και από τον πλακούντα. 

Έτσι τα επίπεδά της ανεβαίνουν και πέφτουν μετά τον τοκετό. Η παραγόμενη 

λεπτίνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αναστέλλει τις συσπάσεις της μήτρας 

[Ανυφαντής Γ et al , 2005]. Επιπλέον, η ορμόνη αυτή ανακουφίζει τα συμπτώματα 

στην αρχή της εγκυμοσύνης και του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών. Τέλος, η 

αυξημένη ποσότητα λεπτίνης σε παχύσαρκα κορίτσια μπορεί να οδηγήσει σε 

πρόωρη εμφάνιση του έμμηνου κύκλου με αποτέλεσμα το μικρότερο ανάστημα 

αφού τα παραγόμενα οιστρογόνα προκαλούν πρόωρο κλείσιμο των επιφύσεων 

[Matkovic V et al ,1997].  

 Ο ρόλος της λεπτίνης στη δομή των οστών 

  Το 2000 ανακαλύφθηκε η ικανότητα της λεπτίνης στη ρύθμιση της οστικής 

μάζας [Ducy P et al, 2000]. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύει το ασβέστιο στα οστά 

κάνοντάς τα δυνατότερα με πιθανές  θεραπευτικές επιπτώσεις για την 

οστεοπόρωση. Η λεπτίνη επηρεάζει τον μεταβολισμό τον οστών μέσω 

σηματοδοτικών  μηνυμάτων στον εγκέφαλο και ενώ αυξάνει το φλοιώδες οστό, 

μειώνει το σπογγώδες. Μία θεωρία που έχει διατυπωθεί για τη δικαιολόγηση της 

συμπεριφοράς αυτά, υποστηρίζει πως η αύξηση της λεπτίνης στον ορό ενός 

παχύσαρκου ατόμου αποτελεί ένα μηχανισμό για τη διεύρυνση του μεγέθους του 

οστού σαν αντίσταση της οστικής μάζας στο αυξανόμενο σωματικό βάρος [Hamrick 

MW et al, 2008].  

  Ο μεταβολισμός των οστών πραγματοποιείται σε άμεσο έλεγχο από τον 

εγκέφαλο έτσι ώστε οι νευρικές ίνες να είναι παρούσες στην οστική μάζα [Hamrick 

MW et al, 2008]. Ένας αριθμός των μορίων του εγκεφάλου σηματοδότησης 

(νευροπεπτίδια και νευροδιαβιβαστές) έχουν βρεθεί στα οστά, 

συμπεριλαμβανομένης της αδρεναλίνης, της νοραδρεναλίνης, της σεροτονίνης , του 

γονιδίου της καλσιτονίνης, του αγγειοδραστικού εντερικού πεπτιδίου και του 

νευροπεπτιδίου Υ [Hamrick MW et al, 2008] έτσι ώστε να υποστηρίζεται ένας 

μηχανισμός άμεσης σηματοδότησης μεταξύ του εγκεφάλου και του οστού. Η 

λεπτίνη, μετά την έκκρισή της από τον λιπώδη ιστό εκτίθεται στην κυκλοφορία του 

αίματος και διαπερνά το αιματεγκεφαλικό φραγμό. Εκεί δεσμεύεται από τους 
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υποδοχείς της στον εγκέφαλο και δρα μέσω του συμπαθητικού νευρικού 

συστήματος για τη ρύθμιση του μεταβολισμού των οστών. Ως αποτέλεσμα, είναι 

πιθανό η λεπτίνη να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία παθήσεων των οστών. 

 Νευροπροστατευτική λειτουργία της λεπτίνης 

    Ο υποδοχέας Ob- Rb της λεπτίνης εκφράζεται σε αφθονία, εκτός από τον 

υποθάλαμο του εγκεφάλου και στον ιππόκαμπο στην περιοχή CAI, περιοχή που 

κυρίως  προσβάλλεται από τη νόσο Altzheimer (AD) [Τσίντου Μγδαληνή, 2010]. Στον 

εγκέφαλο ασθενών AD εκφράζονται φλεγμονώδεις και προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, 

οι οποίες συμμετέχουν στη ρύθμιση της ανοσοαντίδρασης. Η δομική ομοιότητα της 

λεπτίνης με τις κυτοκίνες την καθιστά ικανή να συμμετέχει στην άνοση απόκριση 

έναντι της νόσο Altzheimer  [Blasko I et al, 1999].  Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι η 

λεπτίνη αποτελεί παράγοντα της ανοσοαπόκρισης των Τ λεμφοκυττάρων και 

ταυτόχρονα είναι αντι- αποπτωτικός παράγονας των Τ  λεμφοκυττάρων [Taleb S et 

al, 2007]. Ακόμη, η δράση της προωθεί την αντιφλεγμονώδη και μειώνει τη 

φλεγμονώδη αντίδραση [Taleb S et al, 2007]. Εκτός από τη συμμετοχή της λεπτίνης 

στις φλεγμονώδεις διαδικασίες,  η παρατήρηση του μειωμένου βάρους του 

εγκεφάλου,  της εξασθενημένης μυελίνωσης και της ελλιπούς νευρωνικής 

ωρίμανσης σε κύτταρα ποντικών με μετάλλαξη στον υποδοχέα της λεπτίνης,  

προτείνει μια πιθανή νευροπροστατευτική δράση της ορμόνης [R S Ahima et al, 

1999].  

   Η σύνδεση της λεπτίνης με τον υποδοχέα της, ενεργοποιεί την JAK2 κινάση που 

δεσμεύει τον STAT3 και άλλους προσαρμοστές σημάτων.  Μελέτες σε φλοιώδεις και 

ντοπαμινεργικούς νευρώνες αρουραίων,  έδειξαν ότι η ενεργοποίηση της ERK½,  

από τη λεπτίνη είχε ευεργετική επίδραση στην παραγωγή BDNF,  γνωστού 

νευροπροστατευτικού παράγοντα [MJ. Porrit et al, 2005]. Ο πιθανός αντι- 

αποπτωτικός μηχανισμός μέσω της διάβασης ERK,  φαίνεται να οφείλεται σε μια 

προς τα κάτω ρύθμιση των κασπασών -10  και του σχετικού με τον TNF συνδέματος. 
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1.3 Λεπτίνη και παιδική παχυσαρκία 

 

  Στα παιδιά η συνολική ποσότητα λεπτίνης στον ορό του αίματος συνδέεται με το 

σύνολο του σωματικού λίπους. Το mRNA του ob γονιδίου αλλά και η παραγόμενη 

πρωτεΐνη, ρυθμίζονται από τις μεταβολές του σωματικού λίπους και της πρόσληψης 

τροφής. Πιο συγκεκριμένα, η λεπτίνη έχει βρεθεί να έχει μία θετική συσχέτιση με 

τον ΔΜΣ και το λίπος αλλά αρνητική  με τη μάζα σώματος απαλλαγμένη από λίπος 

[Allison A et al, 2006]. 

  Όταν δεν υπάρχει ενεργειακή πρόσληψη στον οργανισμό αλλά ενεργειακή δαπάνη 

τότε τα επίπεδα λεπτίνης στο αίμα μειώνονται, δίνοντας το σήμα της ανάγκης για 

πρόσληψη τροφής [ Paule Barbeau et al, 1999]. Οι Lahlou et al ανέφεραν το 1997 

πως τα παχύσαρκα παιδιά έχουν υψηλότερα ποσοστά λεπτίνης απ’ότι τα παιδιά με 

φυσιολογικό ΔΜΣ. Αυτή η στάση φαίνεται ανορθόδοξη με μία πρώτη ματιά, αφού 

θα περίμενε κανείς τα υψηλά επίπεδα λεπτίνης να μειώνουν την όρεξη και κατά 

συνέπεια την πρόσληψη τροφής και το σωματικό βάρος. Ωστόσο, τα παχύσαρκα 

παιδιά έχουν μεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας σε σχέση με τα αδύνατα, γεγονός 

που υποδηλώνει αντίσταση στη δράση της λεπτίνης [Lahlou et al, 1997]. Άρα λοιπόν 

θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως η ποσότητα της λεπτίνης είναι δείκτης 

παιδικής παχυσαρκίας αλλά στην περίπτωση αυτή, δεν καταστέλλει την πρόσληψη 

ενέργειας και την εναπόθεση λίπους. Η αντίσταση αυτή στη λεπτίνη (εικόνα 1.7) 

θυμίζει την αντίσταση στην ινσουλίνη των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη τύπου 

2 και μπορεί να υπάρχει εκ γενετής σε ένα άτομο ή να προκύψει από εξωγενείς 

παράγοντες, όπως η μεγάλη πρόσβαση σε τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά και θερμίδες 

[Paule Barbeau et al, 1999]. 
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ΕΙΚΟΝΑ  1.7: Η λειτουργία της αντίστασης του εγκεφάλου στα μηνύματα της 

λεπτίνης. [Liu P, Sader S, 2003]. 

   

 Μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2009 από τους Gillman MW et al σχετικά 

με τη σύνδεση των επιπέδων λεπτίνης ομφαλικού αίματος και την παιδική 

παχυσαρκία στα πρώτα χρόνια της ζωής έδειξε πως υπάρχει άμεση σχέση της 

ποσότητας της ορμόνης με την ανάπτυξη του εμβρύου και το βάρος  γέννησης του 

νεογνού [Gillman MW et al, 2009]. Πιο συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα επίπεδα 

λεπτίνης αίματος ομφάλιου λώρου σχετίζονται με μικρότερο μέγεθος κατά τη 

γέννηση αλλά μεγαλύτερη ανάπτυξη σωματικού βάρους τους πρώτους έξι μήνες 

ζωής και υψηλότερο ΔΜΣ στα τρία έτη  [Gillman MW et al, 2009]. 

 Σε  άλλη μία πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από τους 

Mantzoros CS et al, εξετάστηκε η συσχέτιση της περιγεννετικής  λεπτίνης (λεπτίνη 

από το πλάσμα της μητέρας περίπου τρεις μήνες πριν τον τοκετό), λεπτίνης 

ομφαλικού αίματος και λεπτίνης από τον όρο των παιδιών στα τρία τους χρόνια, με 

την πιθανότητα αυτά να είναι παχύσαρκα μέχρι την ηλικία των επτά ετών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως υψηλά επίπεδα της λεπτίνης της μητέρας σχετίζονται με 
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χαμηλή παχυσαρκία μέχρι τα τρία χρόνια ζωής του παιδιού, ενώ η αυξημένη 

ποσότητα λεπτίνης στον ορό του αίματος των παιδιών ηλικίας τριών ετών είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε παχυσαρκία μέχρι τα επτά τους χρόνια [Mantzoros CS et al, 

2013]. 
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2) Σκοπός 

 

   Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η λεπτίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση και την ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας. Στις μέρες μας, η 

παχυσαρκία στα παιδιά αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα το 

οποίο αγγίζει τα όρια πολύ σοβαρού και συνεχώς αυξανόμενου προβλήματος. Για 

το λόγο αυτό η ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη κατά της παχυσαρκίας κρίνεται 

απαραίτητη. Με αφορμή όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία 

στα πλαίσια μιας ευρύτερης μελέτης μητέρας Παιδιού Κρήτης, που λαμβάνει χώρα 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 2007, της Μελέτης Ρεα.  

  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής  εργασίας  είναι η μέτρηση της 

συγκέντρωσης λεπτίνης στον ορό του αίματος παιδιών προσχολικής ηλικίας 

(τεσσάρων ετών) και η συσχέτισή της με την ύπαρξη ή όχι παχυσαρκίας  στα παιδιά 

αυτά.  

  Ακόμη θα μελετηθεί η σχέση των επιπέδων έκφρασης της λεπτίνης  των παιδιών 

με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, το οικογενειακό ιστορικό καθώς και 

τις συνήθειες των γονιών  .  
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3) Μεθοδολογία 

 

              3.1.   Μελέτη μητέρας παιδιού Κρήτης, ΡΕΑ 

 

   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προοπτικής 

Μελέτης Υγείας Μητέρας- Παιδιού Κρήτης, της Μελέτης Ρέα. Στόχος της μελέτης 

Ρέα είναι η περιγραφή του βαθμού ατομικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς 

ρυπογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια της προγεννητικής, περιγεννητικής και 

μεταγεννητικής περιόδου των γυναικών και των παιδιών τους που κατοικούν στο 

νομό Ηρακλείου. Η μελέτη ξεκίνησε τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2007 και 

μελετά προοπτικά έναν πληθυσμό της τάξης των 1500 (Ελληνίδων και αλλοδαπών) 

εγκύων και των παιδιών τους, κατοίκων του νομού Ηρακλείου. Η έρευνα 

περιλαμβάνει ζεύγη μητέρας- παιδιού για τα οποία ο τοκετός πραγματοποιήθηκε σε 

ένα από τα τα δημόσια νοσοκομεία (Βενιζέλειο- ΠΑΓΝΗ) ή μία από τις κλινικές 

(Μητέρα- Ασκληπιείο) του νομού Ηρακλείου. Η πρώτη επαφή με τις γυναίκες έγινε 

κατά τη διάρκεια της δωδέκατης εβδομάδας κύησης και συνέχισε στον τοκετό και 6 

χρόνια μετά τον τοκετό. Στη συνέχεια, η επαφή με τα παιδιά τους 

πραγματοποιήθηκε 6, 12 , 24 μήνες και στα 4 χρόνια της ζωής. 

 

             3.2.    Πληθυσμός 

 

    Ο πληθυσμός της παρούσας εργασίας αποτελείται από παιδιά ηλικίας 

τεσσάρων ετών τα οποία γεννήθηκαν και ζουν στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην μελέτη 

συμμετείχαν αποκλειστικά παιδιά Ελλήνων ή αλλοδαπών γονέων οι οποίοι 

διαμένουν στην πόλη του Ηρακλείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δειγματικό 

χώρο πληθυσμού 879 παιδιών, ανεξάρτητα από το φύλο. Τέλος, να σημειωθεί ότι το 

δείγμα της μελέτης ήταν εθελοντικό καθώς οι γονείς προσφέρθηκαν να 
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συμμετέχουν τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους, αφού είχαν υπογράψει τη φόρμα 

συγκατάθεσης.  

  

3.3.     Μεθοδολογία έρευνας 

 

  Η ερευνητική διαδικασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους γονείς των παιδιών 

σχετικές με τα κοινωνικοδημογραφικά, τις διατροφικές συνήθειες και 

δραστηριότητες των παιδιών. Στο δεύτερο μέρος, περιέχονται οι κλινικές και 

ανθρωπομετρικές μετρήσεις των παιδιών. 

                 3.3.1    Κλινική- Ανθρωπομετρική μελέτη 

 Ανθρωπομετρικές μετρήσεις 

   Για το κάθε παιδί, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του ύψους , του βάρους (από 

μία φορά για το κάθε παιδί), της περιμέτρου της μέσης (από δύο φορές για το κάθε 

παιδί) και των δερματικών πτυχών (από τρεις φορές για κάθε παιδί). 

 Μέτρηση του βάρους (Kg) και του ύψους (cm). 

  Η μέτρηση του σωματικού βάρους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικής 

ζυγαριάς Seca Bellisima 841 (d=100g). Τα εξεταζόμενα παιδιά στέκονταν όρθια, 

χωρίς παπούτσια και με ελαφρύ ρουχισμό, στο κέντρο της ζυγαριάς. Η μέτρηση του 

σωματικού βάρους καταγράφηκε στο πλησιέστερο 0,1kg. Αντίστοιχα, η μέτρηση του 

ύψους πραγματοποιήθηκε με αναστημόμετρο Seca 213, με μετακινούμενη ράβδο. 

Κατόπιν, αφού ο εξεταστής χαμήλωνε την οριζόντια μετακινούμενη ράβδο, το ύψος 

καταγράφονταν με ακρίβεια χιλιοστού. 

 Μέτρηση περιμέτρου μέσης (cm). 

  Η μέτρηση της περιμέτρου μέσης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη εκτατής 

μετροταινίας Seca 201 (d=1mm) με ακρίβεια εκατοστού. Το παιδί στεκόταν όρθιο με 

τα πόδια κλειστά , το βάρος του ισοκατανεμημένο και στα δύο πόδια και την 

ευρύτερη περιοχή της μέσης ελεύθερη από ρουχισμό. Η μετροταινία 
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τοποθετούνταν περιμετρικά της μέσης ώστε να εφάπτεται χωρίς να πιέζει το δέρμα 

και η καταγραφή γινόταν με το παιδί ακίνητο και στο τέλος μιας ήρεμης εκπνοής. 

 Μέτρηση των δερματικών πτυχών. 

  Οι δερματικές πτυχές μετρήθηκαν με δερματοπτυχόμετρο Harpenden HSK- BI CE-

0120, (d=0.2mm) στα εξής ανατομικά σημεία: τρικέφαλος, υποωμοπλατιαία, και 

υπερλαγόνια. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν στη δεξιά πλευρά του 

σώματος του παιδιού και η μέτρηση καταγράφονταν με ακρίβεια χιλιοστού. Το 

δερματοπτυχόμετρο τοποθετούνταν κάθετα στη δερματική πτυχή και σε απόσταση 

περίπου 2 εκατοστών από το σημείο που κρατούσε ο εξεταστής. 

Τέλος, Ο χώρος διεξαγωγής των μετρήσεων ήταν φιλικός και ασφαλής για το παιδί 

και πραγματοποιούνταν παρουσία του γονέα/ κηδεμόνα. Η μέση διάρκεια 

πραγματοποίησης των μετρήσεων ήταν 30 λεπτά. 

 Κλινική μελέτη 

 Αιμοληψία 

  Από κάθε παιδί συλλέχθηκαν περίπου 10 mL  φλεβικού αίματος, ποσότητα που δεν 

είναι ικανή να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία του παιδιού. Για την μείωση του 

πόνου και της συνοδού ταλαιπωρίας του παιδιού, προτεινόταν η χρήση της 

αναισθητικής κρέμας EMLA 5% με σύνθεση 2.5% lidocaine και 2.5% prilocaine 

(AsraZeneca, UK). Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες και οι αντενδείξεις του κατασκευαστή 

που αφορούν στην εφαρμογή της κρέμας. 

  Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε ειδικά σωληνάρια (BD vcutainers, UK) και στη 

συνέχεια αποθηκευόταν προσωρινά στους 4oC.  Μέσα σε δύο ώρες από την 

αιμοληψία τα δείγματα μεταφέρθηκαν σε κωδικοποιημένα φιαλίδια στο 

Εργαστήριο Κλινικής Διατροφής και Επιδημιολογίας Νοσημάτων της Ιατρικής 

σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου και φυγοκεντρίθηκαν (Kubota4000, Japan) 

στα 2500rpm για δέκα λεπτά. Στη συνέχεια, ο προκύπτον ορός, αποθηκεύτηκε σε 

ειδικά κρυοφυαλίδια (NUNC, Denmark). Μέχρι την ανάλυσή  τους, τα δείγματα 

αποθηκεύτηκαν στους -80οC. 

  Αρχικά, μετρήθηκαν οι λιποπρωτεΐνες στον ορό αίματος: τριγλυκερίδια (Medicon, 

Greece), ολική χοληστερόλη (Medicon, Greece) και HDL-χοληστερόλη (Medicon, 

Greece) χρησιμοποιώντας τον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή: AU5400 high-volume 
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chemistry analyzer Olympus America, Inc., Melville, New York). Επίσης, 

υπολογίστηκε η LDL-χοληστερόλη με την εξίσωση Friedewald (LDL= ολική–HDL–

(τριγλυκερίδια/5) η οποία εφαρμόζεται σε αριθμό τριγλυκεριδίων<400mg/dL.  

  Πριν την ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε εσωτερικός έλεγχος 

ποιότητας εξετάσεων ορού χρησιμοποιώντας τα Medicon clinical chemistry control 

level 1, 2 (Medicon, Greece) οι τιμές των οποίων ήταν εντός των αναμενόμενων 

ορίων. 

 Ανάλυση λεπτίνης- αντιπονεκτίνης 

  Ο προσδιορισμός της λεπτίνης και της αντιπονεκτίνης στον ορό των παιδιών 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA). 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν πιάτα 96 οπών επωασμένα με λεπτίνη ή 

αδιπονεκτίνη (Invitrogen, CA). Και σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιήθηκε 

εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, ενώ για κάθε πιάτο χρησιμοποιήθηκε μία καμπύλη 

αναφοράς για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ορμονών στα δείγματα ορού. Για τις 

αναλύσεις λεπτίνης αδιπονεκτίνης χρησιμοποιήθηκε ο αυτόματος αναλυτής MAGO 

plus (Diamedix, Miami ). 

o Βασικές αρχές μεθόδου 

   Η ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) είναι μία βιοχημική τεχνική που 

χρησιμοπιείται κυρίως για την ανίχνευση μιας ουσίας σε ένα δείγμα. Η μέθοδος 

βασίζεται στη σχέση αντιγόνου- αντισώματος και μπορεί να χρησιμοπιηθεί τόσο για 

ποιοτικό όσο και για ποσοτικό προσδιορισμού είτε του αντιγόνου είτε του 

αντισώματος που μας ενδιαφέρει.   Ο ποιοτικός προσδιοριμός παρέχει απλά 

ενδείξεις για την ύπαρξη ή όχι της ουσίας που μας ενδιαφέρει στο δείγμα. Ο 

ποσοτικός προσδιορισμός, από την άλλη, στηρίζεται στην απορρόφηση του 

δείγματος και τη σύγκριση αυτής με μία πρότυπη καμπύλη αναφοράς προκειμένου 

να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του αντιγόνου ή του αντισώματος στο δείγμα. 
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3.4  Στατιστική Ανάλυση 

 

 Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με μεθόδους όπως η μέση 

τιμή (mean) και η τυπική απόκλιση (SD) για τις συνεχείς μεταβλητές και ο 

υπολογισμός ποσοστών και συχνοτήτων για τις κατηγορικές μεταβλητές. Επιπλέον, 

για την αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ ανεξάρτητων κατηγορικών και συνεχών 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές στατιστικές αναλύσεις όπως η 

μέθοδος Mann-Whitney  για 2 ανεξάρτητες μεταβλητές και η μέθοδος Kruskal-

Wallis για παραπάνω από 2 ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η 

μη παραμετρική ανάλυση Spearman's rho για την αποσαφήνιση και διερεύνηση 

σχέσεων μεταξύ συνεχών μεταβλητών. Τέλος, για τον έλεγχο της κανονικότητας των 

κατανομών των συνεχών μεταβλητών μας, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι 

Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση 

του στατιστικού προγράμματος PASW ΙΒΜ Statistics 20 software (SPSS Inc, Chicago, 

IL, USA). 
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4) Αποτελέσματα  

 

 4.1 Χαρακτηριστικά πληθυσμού 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1, ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν τα 

4,24 ± 0.2 έτη, ο μέσος όρος βάρους τα 18,36± 3.0 κιλά ενώ ο μέσος όρος ύψους 

ήταν τα 105,11± 4.3 εκατοστά. Επιπλέον παρατηρήθηκε μέσος όρος του ΔΜΣ στα 

16,45 kg/m2. Ο μέσος όρος διάρκειας της κύησης της μητέρας ήταν 38,24 

εβδομάδες ενώ μόνο 99 παιδιά γεννήθηκαν πρόωρα (<37 εβδομάδες κύησης). 

Επίσης, φάνηκε πως ο μέσος όρος διάρκειας θηλασμού των παιδιών ήταν 4,06±4,3 

μήνες ενώ από το σύνολο του πληθυσμού το 13,4% δεν θήλασε ποτέ, το 46,6% 

θήλασε για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών και το 39,3% θήλασε για τρεις 

μήνες ή περισσότερο. Η μέση τιμή της λεπτίνης στα δείγματα που αναλύθηκαν ήταν 

2,94 ng/ml. Το 55,2% των παιδιών είχαν φυσιολογικό βάρος ενώ 28.5% ήταν 

υπέρβαρα και 16% ήταν παχύσαρκα. 

 

Πίνακας 4.1: Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά κατά την 

περιγεννητική, βρεφική και προσχολική ηλικία σε παιδιά ηλικίας 4 ετών. 

 Ν Σύνολο 

Ηλικία (έτη) 879 4.24 ± 0.2 

Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, 

 Mean ± SD 

 

Βάρος (kg) 874 18.36 ± 3.0 

Ύψος (cm) 873 105.11 ± 4.3 

ΔΜΣ (kg/m2) 872 16.45 ± 1.9 

Περίμετρος μέσης (cm) 863 53.67 ± 4.9 

Δερματικές πτυχές   
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Άθροισμα 3 ΔΠ £ (mm) 807 25.31 ± 8.7 

Άθροισμα 2 ΔΠ ¤ (mm) 808 14.93 ± 6.2 

Άθροισμα 2 ΔΠ ¥ (mm) 825 17.36 ± 5.2 

Λόγος ΔΠ § 825 0.67 ± 0.1 

Σωματικό λίπος † (kg) 824 3.24 ± 1.4 

Παιδιά με περίμετρο μέσης ≥ 90η Ε.Θ^,n 

(%) 

863 104 (12.1) 

Περιγεννητική περίοδος   

Ηλικία κύησης (εβδομάδες), Mean ± SD 851 38.24 ± 1.5 

Προωρότητα, n (%) 851 99 (11.6) 

Βάρος γέννησης (gr), Mean ± SD 846 3198.3± 51.4 

Χαμηλό βάρος γέννησης, n (%) 846 43 (5.1) 

Πρωτότοκο, n (%) 872 160 (18.3) 

Βρεφική περίοδος   

Θηλασμός (διάρκεια σε μήνες), Mean ± SD 823 4.06 ± 4.3 

Θηλασμός, n (%) 823  

Ποτέ  110 (13.4) 

<3 μήνες  385 (46.8) 

≥3 μήνες  328 (39.9) 

Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά στα 4 

έτη του παιδιού 

  

ΔΜΣ (kg/m2), n (%) 872  

Ελλιποβαρής / Φυσιολογικού ΔΜΣ§   448 (55.2) 

Υπέρβαρη –ος §  231 (28.5) 

Παχύσαρκη –ος §  132 (16.3) 

Τρόπος ζωής στα 4 έτη   

Έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, n (%) 872 327 (37.5) 

Ώρες τηλεθέασης ανά ημέρα, n (%) 872  

Σχεδόν ποτέ  241 (27.6) 

1–2 ώρες  542 (62.2) 
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≥ 3 ώρες  89 (10.2) 

Ύπνος (ώρες/ ημέρα), Mean ± SD 872 10.81 ± 1.2 

Κάτοικος αστικής περιοχής, n (%) 879 627 (71.3) 

Παρακολούθηση παιδικού σταθμού, n (%) 872 740 (84.9) 

   

 

Η έντονη γραφή υποδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές για p < 0.05, βασισμένες στον 

έλεγχο Mann-Whitney U για δύο ανεξάρτητα δείγματα και στον έλεγχο χ2 καλής προσαρμογής 

του Pearson. Οι ελλείπουσες τιμές έχουν αποκλειστεί κατά ζεύγη. 

Συντομογραφίες: ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος, Δ.Π: Δερματική Πτυχή, ΑΠ: Αρτηριακή Πίεση, 

Ε.Θ.: Εκατοστιαία Θέση, LDL: Low Density Lipoprotein, HDL: High Density Lipoprotein. 

£Άθροισμα ΔΠ τρικεφάλου, υπερλαγόνιας και υποωμοπλατιαίας, ¤Άθροισμα ΔΠ υπερλαγόνιας 

και υποωμοπλατιαίας, ¥Άθροισμα ΔΠ τρικεφάλου και υποωμοπλατιαίας, §Λόγος ΔΠ 

υποωμοπλατιαίας/ΔΠ τρικεφάλου, †Υπολογισμός σύμφωνα με την εξίσωση Goran et al., 
‡Υπολογισμός σύμφωνα με την εξίσωση Slaughter et al., ŦΣύμφωνα με Cole et al. 2000, ^Σύμφωνα 

με Linardakis et al.. 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των γονέων (πίνακας 4.2), ο μέσος όρος ηλικίας για 

τις μητέρες ήταν 34,07± 5.0 έτη ενώ για τους πατεράδες 38,09± 5.8 έτη. Παράλληλα, 

παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες μητέρες είχαν φυσιολογικό βάρος (68%) ενώ 

αντίθετα οι πλειοψηφία των πατεράδων (50,7%) ήταν υπέρβαροι. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των γυναικών και των αντρών ήταν Ελληνικής καταγωγής 94,2% και 95,9 % 

αντίστοιχα.  Επιπλέον, το 32,3% των γυναικών κάπνιζε κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και το 35,3% των γυναικών συνέχιζε να καπνίζει στα 4 έτη του 

παιδιού. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών το 51.2 % είχε μέτριο 

ενώ το 32.7% είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 
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Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά γονέων. 

 n Μητέρα n Πατέρας 

Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά πριν την 

κύηση 

    

Ύψος (cm), Mean ± SD 832 163.68 ± 5.5 827 177.41 ± 7.0 

ΔΜΣ (kg/m2), n (%) 832  826  

Ελλιποβαρής/ Φυσιολογικού ΔΜΣ§   565 (68.0)  225 (27.2) 

Υπέρβαρη –ος §   165 (19.9)  419 (50.7) 

Παχύσαρκη –ος §  101 (12.2)  182 (22.0) 

     

Λοιπά χαρακτηριστικά     

Ηλικία, Mean ± SD 843 34.07 ± 5.0 826 38.09 ± 5.8 

Ελληνική εθνικότητα, n (%) 869 819 (94.2) 837 803 (95.9) 

Ιατρικό ιστορικό     

Υπέρταση πριν την κύηση, n (%) 796 32 (4) 771 30 (3.9) 

Υπέρταση/ Προεκλαμψία στην κύηση, n (%) 738 38 (5.1)   

Σακχαρώδης διαβήτης κύησης, n (%) 748 68 (9.1)   

Πρόσληψη βάρους κατά την κύηση (kg), Mean 

± SD 

701 13.84 ± 5.7   

Καπνίστρια-ής κατά την περίοδο της 

εγκυμοσύνης, n (%) 

780 252 (32.3)   

Καπνίστρια-ής στα 4 έτη του παιδιού, n (%) 872 308 (35.3)   

Εργαζόμενη-ος στα 4 έτη του παιδιού, n (%) 871 762 (87.5) 863 735 (85.2) 

Οικογενειακή κατάσταση, n (%) 872    

Έγγαμη/ Αρραβωνιασμένη  840 (96.3)   

Άγαμη/ Διαζευγμένη   32 (3.7)   

Εκπαιδευτικό επίπεδο, n (%) 832  863  

Χαμηλό   134 (16.1)  281 (34.1) 

Μεσαίο  426 (51.2)  343 (41.6) 

Υψηλό  272 (32.7)  201 (24.4) 
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Συντομογραφίες: ΔΜΣ: Δείκτης Μάζας Σώματος 

§ Σύμφωνα με WHO 1995, 2000 και 2004. 

 

                4.2  Κατανομή συγκέντρωσης λεπτίνης. 

 

 Στον πίνακα 4.3  αναγράφεται η κατανομή συγκέντρωσης της λεπτίνης, όπως 

μετρήθηκε από την ανάλυση 725 δειγμάτων. Όπως παρατηρήθηκε, ο μέσος όρος 

ήταν 2,95ng/ml, (3,79) με τη μεγαλύτερη τιμή να αντιστοιχεί στα  35,92 ng/ml και τη 

μικρότερη στα 0,007ng/ml. 

 

Πίνακας 4.3: Περιγραφή  επεξεργασίας δεδομένων για τη συγκέντρωση της 

λεπτίνης. 

Λεπτίνη (ng/ml) 

Ν(σύνολο) 729 

Ν  (έγκυρα) 725 

Ν (missing) 4 

Μέσος όρος (SD) 2,94 (3,8) 

Διάμεσος (IQR) 1,90 (1,8) 

Μέγιστη τιμή 35,92 

Ελάχιστη τιμή 0,007 

 

   Παρακάτω παρουσιάζεται, με την μορφή ιστογράμματος (εικόνα 4.4α), η 

κατανομή της λεπτίνης στα δείγματα των παιδιών της μελέτης. Για τον έλεγχο της 

κανονικότητας χρησιμοποιήθηκαν το Q-Q plot (Πιθανοθεωρητικό διάγραμμα)  

καθώς και η ανάλυση με τη μέθοδο Shapiro-Wilk, τα αποτελέσματα των οποίων 

φαίνονται στην εικόνα 4.4(α, β, γ). Από τα αποτελέσματα του έλεγχου 

κανονικότητας, παρατηρήθηκε οτι οι τιμές της λεπτίνης δεν ακολουθούσαν μια 

κανονική κατανομή, οπότε  απορρίφθηκε η αρχική (μηδενική) υπόθεση σύμφωνα 
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με την οποία θεωρήσαμε οτι οι τιμές της συγκέντρωσης της λεπτίνης ακολουθούν 

κανονική κατανομή για τον έλεγχο Shapiro-Wilk , με δείκτη ασυμμετρίας 0,525.  

  Ένας λόγος έλλειψης κανονικότητας είναι η απουσία ομοιογένειας στον πληθυσμό. 

Κάθε παιδί έχει τα δικά του ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι κοινά για 

όλα. Για το λόγο αυτό, η κατανομή των μετρούμενων τιμών λεπτίνης αποκλίνει κατά 

πολύ από την κανονική κατανομή της καμπύλης Gauss. Λόγω μη κανονικής 

κατανομής της λεπτίνης, για τις αναλύσεις μας χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά 

στατιστικά εργαλεία. 

 

α) 
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 β) 

 
γ) 

Test Κανονικότητας 
 Shapiro- Wilk 
 
 

Λεπτίνη (ng/ml) 

Statistic  df  sig 

 
 

0,525 

 
 

725 

 
 

0,000 

 

Εικόνα 4.4:  α) Ιστόγραμμα που απεικονίζει την κατανομή των τιμών συγκέντρωσης 

της λεπτίνης: β ) Q-Q plot ελέγχου κανονικότητας της κατανομής της λεπτίνης  γ) 

Έλεγχος κανονικότητας από την αναλυτική μέθοδο Shapiro-Wilk. 
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 4.3   Συσχέτιση έκφρασης λεπτίνης με τα χαρακτηριστικά των γονιών και των 
παιδιών 

  Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά των παιδιών και των γονιών τους σε 

σχέση με τα επίπεδα έκφρασης της λεπτίνης. 

 Συσχέτιση έκφρασης λεπτίνης με τα χαρακτηριστικά των γονιών 

 Τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν αναφορικά με τους γονείς ήταν  η ηλικία, ο 

ΔΜΣ, το βάρος της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη, η διάρκεια του θηλασμού, η 

ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη και ο καθημερινός χρόνος απασχόλησης με το 

παιδί τόσο για την μητέρα όσο και τον πατέρα. Τα αποτελέσματα περιγράφονται 

στον πίνακα 4.5. 

Πίνακας 4.5: Συσχέτιση της συγκέντρωσης της λεπτίνης με τα χαρακτηριστικά των 
γονέων  

ΛΕΠΤΙΝΗ (ng/ml) 
 Χαρακτηριστικά γονέων N Συσχέτιση Spearman 
Ηλικία μητέρας κατά την 

κύηση (έτη) 
698 0,047 

Ηλικία πατέρα κατά την 
κύηση (έτη) 

683 -0,039 

ΔΜΣ μητέρας πριν την 
εγκυμοσύνη (kg/m2) 

688 0,072 

ΔΜΣ μητέρας στα 4 
έτη(kg/m2) 

672 0,080* 

ΔΜΣ πατέρα (kg/m2) 684 0,139** 

Λήψη βάρους (Kg) 578 -0,067 

Διάρκεια ύπνου της 
μητέρας κατά την κύηση 

(ώρες)  

622 -0,005 

Ενέργεια που 
προσλαμβάνει η μητέρα 

(Kcals/ημέρα) 

484 -0,052 
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Ώρες που περνάει με το 
παιδί η μητέρα 

720 0,007 

Ώρες που περνάει με το 
παιδί ο πατέρας 

718 0,040 

Διάρκεια κύησης (σε 
εβδομάδες) 

704 -0,046 

Συνολικός αριθμός ανάλυσης: Ν= 725 , όπου το σύμβολο * υποδεικνύει στατιστικά 

σημαντική σχέση με p≤0,05 και το σύμβολο ** υποδεικνύει στατιστικά σημαντική 

σχέση με p≤0,01 βασισμένες στους ελέγχους Mann- Whitney U για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα. 

 Στον πίνακα 4.5 φάνηκε μία ισχυρή, θετική συσχέτιση της λεπτίνης του παιδιού με 

τον ΔΜΣ του πατέρα (rho= 0,139, p≤0,01) και μία λιγότερο ισχυρή αλλά θετική 

συσχέτιση με τον ΔΜΣ της μητέρας στα τέσσερα έτη ηλικίας του παιδιού (rho= 

0,080, p≤0,05). Αντίθετα η συγκέντρωση της λεπτίνης δε φάνηκε να επηρεάζεται 

από την ηλικία των γονιών, τη διάρκεια κύησης αλλά ούτε από τη λήψη βάρους της 

μητέρας κατά την εγκυμοσύνη. 

 Συσχέτιση έκφρασης λεπτίνης με τα χαρακτηριστικά των παιδιών 

  Αντίστοιχα, αναφορικά με το παιδί μελετήθηκαν τα εξής χαρακτηριστικά: ο ΔΜΣ, 

περίμετρος μέσης, κεφαλής, τρικέφαλων, τετρακέφαλων και λαγονιών, το βάρος, το 

ύψος, η ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη, οι ώρες ύπνου και οι δείκτες 

καρδιαγγειακής υγείας (τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, HDL, LDL).  Τα αποτελέσματα 

περιγράφονται στον πίνακα 4.6. 

Πίνακας 4.6: Σχέση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών  των παιδιών με τη 

συγκέντρωση της λεπτίνης (μονοπαραγοντικές συσχετίσεις) 

ΛΕΠΤΙΝΗ (ng/ml) 
Xαρακτηριστικά παιδιών Ν Συσχέτιση Spearman 

(Rho) 
Άθροισμα μέσης τιμής τρικέφαλων, 
τετρακεφάλων, οστών λαγόνιων και 

περιμέτρου κεφαλής (mm) 

710 0,542** 

Άθροισμα μέσης τιμής οστών λαγόνιων 
και περιμέτρου κεφαλής (mm) 

682 0,546** 

Άθροισμα μέσης τιμής τρικέφαλων και 694 0,611** 
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περιμέτρου κεφαλής (mm) 
Μέση τιμή περιμέτου κεφαλής/ μέση 

τιμή τρικέφαλων (mm) 
694 0,157** 

Βάρος (Kg) 725 0,453** 

Ύψος (cm) 725 0,155** 

Περίμετρος μέσης (cm) 722 0,526** 

ΔΜΣ παιδιού(kg/m2) 725 0,544** 

Βάρος γέννησης παιδιού (Kg) 699 -0,105** 

Ώρες ύπνου παιδιού 720 0,039 

Ενέργεια που προσλαμβάνει το παιδί 
(Kcals/ημέρα) 

690 -0,055 

Διάρκεια θηλασμού (μήνες) 677 -0,105** 

Χοληστερόλη (mg/dl) 725 0,176** 

Τριγλυκερίδια (mg/dl) 725 0,087* 

LDL (mg/dl) 725 0,140** 

Συνολικός αριθμός ανάλυσης: Ν= 725 , όπου το σύμβολο * υποδεικνύει στατιστικά 

σημαντική σχέση με p≤0,05 και το σύμβολο ** υποδεικνύει στατιστικά σημαντική 

σχέση με p≤0,01 βασισμένες στους ελέγχους Mann- Whitney U για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα. 

 

Προκειμένου να γίνει η συσχέτιση των χαρακτηριστικών των παιδιών με τα επίπεδα 

της λεπτίνης χρησιμοποιήθηκε το Spearman (rho) τεστ.  

Όπως αναγράφεται στον πίνακα 4.6, παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση της 

συγκέντρωσης της λεπτίνης με τα σωματικά χαρακτηριστικά του παιδιού. 

Συγκεκριμένα φάνηκε πως το ύψος του παιδιού (rho= 0,155, p<0,01), το βάρος 

(rho=0,453, p<0,01) καθώς και ο ΔΜΣ (rho=0,544, p<0,01) σχετίζονται θετικά με τη 

συγκέντρωση της λεπτίνης. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι όλες οι μετρήσεις 

δερματικών πτυχών σχετίζονται θετικά με τη συγκέντρωση της λεπτίνης. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που εμφάνιζαν αυξημένο το άθροισμα μέσης τιμής 

τρικέφαλων, τετρακεφάλων, οστών λαγόνιων και περιμέτρου κεφαλής (rho=0,542, 

p<0,01), το άθροισμα μέσης τιμής οστών λαγόνιων και περιμέτρου κεφαλής 

(rho=0,546, p<0,01), το άθροισμα μέσης τιμής τρικέφαλων και περιμέτρου κεφαλής 
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(rho= 0,611, p<0,01), το πηλίκο της μέσης τιμής περιμέτου κεφαλής/ μέση τιμή 

τρικέφαλων (rho=0,157, p<0,01) και την περίμετρο μέσης (rho=0,526, p<0,01) 

εμφάνιζαν μεγαλύτερη συγκέντρωση λεπτίνης. 

Επίσης μεγαλύτερη συγκέντρωση λεπτίνης παρατηρήθηκε στα παιδιά με αυξημένη 

συγκεντρωση λιπιδίων στο αίμα και συγκεκριμένα με αυξημένη χοληστερόλη 

(rho=0,176, p<0,01), τριγλυκερίδια (rho=0,087,p<0,05)  LDL (rho= 0,140, p<0,01). 

Τέλος, παρατηρήθηκε οτι τα παιδιά που θήλασαν κατά τη βρεφική ηλικία εμφάνιζαν  

μικρότερη συγκέντρωση λεπτίνης σε αντίθεση με τα παιδιά που δεν θήλασαν (rho= 

-0,105 ,p<0,05) ενώ τα  παιδιά που είχαν αυξημένο βάρος κατά τη γέννηση τους  

εμφάνιζαν μικρότερη συγκέντρωση λεπτίνης (Spearman's rho=-0,105, p<0,01).  

 

 

4.4  Συσχέτιση λεπτίνης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με περιβαλλοντικούς 
και οικογενειακούς παράγοντες . 

  Επιπλέον, μελετήθηκαν μελετήθηκε η συσχέτιση της λεπτίνης με περιβαλλοντικούς 

και περιγεννητικούς παράγοντες καθώς και οι συνήθειες της οικογένειας όπως η 

εργασία η καταγωγή των γονιών, την διάρκεια και το είδος του τοκετού, την ύπαρξη 

ή όχι διαβήτη κύησης, προεκλαμψίας ή υπέρτασης, κ.α. Αναλυτικά οι παράμετροι 

αυτοί φαίνονται στον πίνακα 4.7.  

    Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.7, τα παιδιά παχύσαρκων γονέων εμφάνιζαν 

μεγαλύτερη τιμή συγκέντρωσης λεπτίνης σε αντίθεση με τα παιδιά των γονιών με 

φυσιολογικό ΔΜΣ. Η διαφορά στη συγκέντρωση της λεπτίνης είναι πιο έντονη όταν 

πρόκειται για παχύσαρκη μητέρα, με τα παιδιά των παχύσαρκων μητέρων να 

εμφανίζουν λεπτίνη 3,43±4,77ng/ml σε σχέση με τα παιδιά μη παχύσαρκων 

μητέρων (2,63±2,98ng/ml). Επιπλέον η συγκέντρωση της λεπτίνης ήταν πιο 

αυξημένη στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια (μέση τιμή λεπτίνης: 3,46 (4,1) 2,47 

(3,4 αντίστοιχα). 

  Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα παιδιά με γονείς καπνιστές παρουσίασαν 

υψηλότερη συγκέντρωση λεπτίνης συγκριτικά με τα παιδιά των μη καπνιστών 

(3.56±4.92 και 2.92±3.75 ng/ml αντίστοιχα). Επιπλεόν, φάνηκε πως υψηλότερη 

συγκέντρωση λεπτίνης παρουσίασαν τα παιδιά που γεννήθηκαν με χαμηλό βάρος 
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γέννησης σε σύγκριση με αυτά που είχαν φυσιολογικό βάρος γέννησης 

(3,79±5,16ng/ml και 2,91±3,74 ng/ml για τα ελλειποβαρή και τα  φυσιολογικού 

βάρους παιδιά αντίστοιχα). 

  Επίσης παρατηρήθηκε πως τα παιδιά που θήλασαν εμφάνισαν χαμηλότερη 

συγκέντρωση λεπτίνης σε σχέση με αυτά που τράφηκαν με γάλα φόρμουλας στη 

βρεφική ηλικία (2,95±3,92ng/ml και 3,37±3,74ng/ml αντίστοιχα). Επιπλεόν, ο 

διαβήτης κύησης φαίνεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση της λεπτίνης στο αίμα των 

παιδιών. Παιδιά που η μητέρα τους εμφάνισε διαβήτη κύησης είχαν τιμή λεπτίνης 

3,51±4,63ng/ml σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν εμφάνισαν 

διαβήτη κύησης (2,90±3.63ng/ml).  Από την άλλη πλευρά, φάνηκε πως 

χαρακτηριστικά όπως η εργασία της μητέρας (συγκέντρωση λεπτίνης: 

2,98±3,9ng/ml για παιδιά εργαζόμενων μητέρων και 2,77±2,9ng/ml για παιδιά μη 

εργαζόμενων μητέρων), η καταγωγή  (συγκέντρωση λεπτίνης: 2,95±3,9ng/ml  για 

παιδιά αστικής οικογένειας και 2,94±3,4ng/ml για παιδιά της περιφέρειας) και ο 

πρόωρος τοκετός (συγκέντρωση λεπτίνης: 2,95±3,9ng/ml για τα παιδιά που 

γεννήθηκαν στις <37 εβδομάδες κύησης και 2,88±3,2ng/ml για τα παιδιά που 

γεννήθηκαν πρόωρα) δεν επηρέασαν τα επίπεδα λεπτίνης στο άιμα των παιδιών. 

Πίνακας 4.7:  Σχέση, περιβαλλοντικών και γονεϊκών παραγόντων καθώς και 
περιγεννητικών χαρακτηριστικών,  με τη συγκέντρωση της λεπτίνης σε δείγματα 
παιδιών  

  Λεπτίνη (ng/ml) 

Χαρακτηριστικά γονέων Ν Mean (SD) p - Value 

Εργασία μητέρας     0,560 

Ναι 628 2,98 (3,9)   

Όχι 92 2,77 (2,9)   

Εργασία πατέρα     0,977 

Ναι 593 2,96 (3,8)   
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Όχι 120 2,87 (3,7)   

Μόνο ένας γονιός στο σπίτι      0,515 

Ναι 19 3,69 (5,3)   

Όχι 701 2,93 (3,8)   

Οικογενειακή κατάσταση μητέρας     0,227 

Παντρεμένη/αρραβωνιασμένη 694 2,92 (3,8)   

Άλλο 26 3,84 (4,9)   

Κάπνισμα γονέων     0,004 

Όχι 456 2,60 (2,9)   

Ναι 264 3,56 (4,9)   

Καταγωγή     0,917 

Αστική 506 2,95 (3,9)   

Περιφερειακή 219 2,94 (3,4)   

Προέλευση μητέρας     0,163 

Ελληνιδα 677 2,92 (3,6)   

Άλλο 39 3,23(5,9)   

Προέλευση πατέρα     0,039 

Άλλο 27 1,77 (1,1)   

Έλληνας 665 3,01 (3,9)  

ΔΜΣ μητέρας (kg/m2)     0,024 

Ελλιποβαρης/Φυσιολογικη 372 2,63 (2,9)   
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Υπερβαρη/Παχυσαρκη 300 3,43 (4,8)   

    
ΔΜΣ πατέρα (kg/m2)     0,031 

Ελλιποβαρης/Φυσιολογικος 185 2,41 (2,5)   

Υπερβαρος/Παχυσαρκος 499 3,17 (4,2)   

Είδος τοκετού     0,203 

Φυσιολογικος 354 2,82 (3,6)   

Καισαρικη 355 3,07 (4,0)   

Διαβήτης  κύησης     0,256 

Όχι 563 2,90 (3,6)   

Ναι 56 3,51 (3,4)   

Υπέρταση ή/και προεκλαμψία κατά την 

κύηση 

    0,618 

Όχι 585 2,99 (3,9)   

Ναι 28 3,15 (3,4)   

Εργασία μητέρας κατά τη διάκρεια της 

κύησης 

    0,510 

Όχι 324 3,15 (4,1)   

Ναι 364 2,80 (3,5)   

Κάπνισμα κατά την κύηση     0,029 

Όχι 431 2,62 (2,9)   

Ναι 246 3,62 (5,11)   
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Χαρακτηριστικά παιδιών    

ΔΜΣ παιδιού > 25 (kg/m2)     0,09 

< 25,00 (kg/m2) 468 2,73 (3,2)   

25,00 ++(kg/m2) 220 3,43 (4,9)   

Έκθεση του παιδιού στον καπνό του 

τσιγάρου 

    0,391 

Όχι 438 2,56 (2,4)  

Ναι  282 3,57 (5,2)  

Πρόωρα παιδιά (GA< 37 εβδομάδων)     0,483 

Όχι 625 2,95 (3,9)   

Ναι 79 2,88 (3,2)   

Θηλασμός     0,457 

Ποτε 87 3,37 (3,7)   

Παντα 590 2,96 (3,9)   

Πρωινή απασχόληση του παιδιού σε 

βρεφονηπιακό σταθμό 

    0,713 

Όχι 105 3,82 (6,1)   

Ναι 615 2,80 (3,2)   

Φύλο παιδιού     0,021 

Αγορι 377 2,47 (3,4)   

Κοριτσι 348 3,46 (4,1)   
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Οι αναγραφόμενες p-values προέκυψαν από τα μη παραμετρικά Μann-Whitney, 

Kruskal-Wallis και Spearman's rho τεστ.  

5) Συζήτηση 

   Η λεπτίνη  έχει αναγνωρισθεί ως βασικός παράγοντας στη διατήρηση της 

ενεργειακής ισορροπίας και της συνολικής σύστασης του σωματικού βάρους και 

έχει προταθεί ως πιθανός βιοδείκτης για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Έρευνες 

των τελευταίων 15 ετών έχουν αποδείξει ότι εκτός από τη ρύθμιση του κορεσμού 

και την ομοιόσταση της ενέργειας, η λεπτίνη ασκεί πλειοτροπικές περιφερικές 

επιπτώσεις, καθώς έχουν βρεθεί οι υποδοχείς της σε διάφορα όργανα και ιστούς.    

Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν πως η συγκέντρωση της λεπτίνης στον 

όρο του αίματος παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών σχετίζεται άμεσα με παράγοντες 

όπως τα φυσικά χαρακτηριστικά του παιδιού (ύψος, βάρος, ΔΜΣ, περίμετρος 

μέσης, κεφαλής), τον ΔΜΣ των γονιών αλλά και με παραμέτρους που σχετίζονται με 

την υγεία του καρδιαγγειακού σύστηματος (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια,LDL). 

Ακόμη, παρατηρήθηκε πως τα παιδιά που θήλασαν παρουσίασαν χαμηλότερη 

συγκέντρωση λεπτίνης σε σχέση με εκείνα τα οποία τράφηκαν με γάλα φόρμουλας 

τους πρώτους μήνες της ζωής τους. 

  Στην μελέτη μας παρατηρήθηκε έντονη αναλογική συσχέτιση της λεπτίνης με τα 

στοιχεία σωματικής διάπλασης του παιδιού, όπως είναι το ύψος, το βάρος, ο ΔΜΣ, 

η περίμετρος μέσης και οι μετρήσεις δερματικών πτυχών, γεγονός που αποδεικνύει 

το ρόλο της λεπτίνης στην παιδική παχυσαρκία. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας δίνουν 

πληροφορίες για την υγεία, τη σωστή ανάπτυξη και τη γενικότερη φυσική 

κατάσταση των παιδιών ενώ αποτελούν και δείκτες παχυσαρκίας. Τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, 

σύμφωνα με την οποία η συγκέντρωση της λεπτίνης είναι πιο αυξημένη σε άτομα 

με υψηλότερη ποσότητα λίπους και μεγαλύτερο ΔΜΣ [Allison A. et al, 2006], 

[Gillman MW et al, 2009].  

  Μια πιθανή εξήγηση όσον αφορά τη δράση της λεπτίνης στα παχύσαρκα παιδιά 

έχει να κάνει με την ικανότητα πρόσδεσης της λεπτίνης στους υποδοχείς της στον 

εγκέφαλο που σύμφωνα με μελέτες των  Lustig et al  η λεπτίνη παύει να λειτουργεί 

όταν δεν μπορεί να προσδεθεί στους υποδοχείς της στον εγκέφαλο. Σε αυτήν την 
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περίπτωση ο υποθάλαμος βρίσκεται μόνιμα στην κατάσταση εξοικονόμησης 

ενέργειας και «λιμοκτονεί». Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παχύσαρκα παιδιά τα 

οποία αποκτούν αντίσταση στη δράση της λεπτίνης ως αποτέλεσμα κατανάλωσης 

τροφών που μπλοκάρουν τους υποδοχείς της, όπως πχ η φρουκτόζη που βρίσκεται 

κατά κύριο λόγο στα αναψυκτικά και τα γλυκά [Lustig et al, 2006]. Συνεπώς, 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως η αυξημένη συγκέντρωση λεπτίνης αποτελεί 

αποτέλεσμα της παιδικής παχυσαρκίας αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί συνεχώς αυτή 

την κατάσταση.  

   Εκτός όμως απο το ΔΜΣ των παιδιών και ο ΔΜΣ των  γονιών τους φάνηκε να 

σχετίζεται με τη συγκέντρωση της λεπτίνης. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε  ότι τα 

παιδιά παχύσαρκων γονέων έχουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερη ποσότητα λεπτίνης. 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται τόσο στο ιστορικό παχυσαρκίας στην οικογένεια όσο και 

απο την υιοθέτηση των διατροφικών συνηθειών των γονέων από τα παιδιά τους 

[Claudio Maffeis, 2000]. Τα παιδιά επηρεάζονται κατά πολύ από τις συνήθειες των 

μεγάλων καθώς οι γονείς είναι αυτοί που παρέχουν την τροφή αλλά και την 

ευκαιρία για φυσική δραστηριότητα συνεπώς αποτελούν πρότυπα των παιδιών στη 

διαμόρφωση των συνηθειών της καθημερινής τους ζωής. 

 Επίσης, στα κορίτσια παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα λεπτίνης σε σύγκριση με 

τα αγόρια γεγονός που πιθανόν να οφείλεται  στον μεγαλύτερο όγκο λιπώδους 

μάζας στα κορίτσια καθώς και στο ορμονικό προφιλ που διαφοροποιείται ανάλογα 

με το φύλο. Η λεπτίνη μέσω της ρύθμισης της αδενο- και νευρο- υπόφυσης 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή [Mantzoros et al, 2005], 

[Meier U, 2004]. Έχει προταθεί ότι παρέχει στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 

πληροφορίες σχετικές με την ποσότητα του λιπώδους ιστού ρυθμίζοντας με τον 

τρόπο αυτό την αναπαραγωγική λειτουργία [Ozata M et al, 1999].  

Επίσης, η πρωτοκότητα φάνηκε να σχετίζεται θετικά με την λεπτίνη στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Σε παλαιότερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο ομφαλικό 

αίμα των παιδιών της μελέτης παρατηρήθηκε ότι τα πρωτότοκα παιδιά εμφάνιζαν 

υψηλότερες τιμές λεπτίνης σε σχέση με τα παιδιά που είχαν αδερφια γεγονός που 

ίσως να οφείλονται στο μεταβολικό και ορμονικό περιβάλλον που έχει 

διαμορφωθεί ανάλογα με προηγούμενες εγκυμοσύνες [Hyatt MA et al, 2010] 
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Επίσης, έχει βρεθεί ότι η γονιδιακή έκφραση της λεπτίνης στο λιπώδη ιστό είναι 

υψηλότερη στους πρωτότοκους απογόνους σε σύγκριση με τους απογόνους που 

έχουν μεγαλύτερα αδέρφια [Hyatt MA et al, 2010]. 

      Ένας άλλος παράγοντας που είδαμε να σχετίζεται με την ποσότητα της λεπτίνης, 

αρνητικά αυτή τη φορά, είναι η διάρκεια του θηλασμού του παιδιού κατά τη 

βρεφική ηλικία. Παρατηρήθηκε ότι παιδιά τα οποία είχαν τραφεί με μητρικό γάλα 

είχαν χαμηλότερη συγκέντρωση λεπτίνης στην ηλικία των τεσσάρων ετών σε σχέση 

με αυτά που δεν είχαν θηλάσει ποτέ. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο θηλασμός 

αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την εμφάνιση ή όχι παιδικής παχυσαρκίας 

[Gillman MW et al, 2001], [Koletzo B et al, 1999], [Savino F et al, 2013]. 

Συγκεκριμένα πιστεύεται οτι τα παιδιά που θηλασαν έχουν λιγότερες πιθανότηατες 

να γίνουν στο μέλλον παχύσαρκοι σε σχέση με τα παιδιά που δεν θήλασαν. Αυτό 

πιθανόν να οφείλεται στη σύσταση του γάλακτος. Ακόμη, μέσου του θηλασμού το 

βρέφος μαθαίνει να ελέγχει την όρεξή του και να τρώει όσο έχει ανάγκη [Kathryn G. 

Dewey, 2003]. Συνεπώς, όλα τα παραπάνω συμβάλουν στην παρατήρηση της 

παρούσας μελέτης ότι τα παιδιά που θήλασαν λίγο ή καθόλου έχουν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις λεπτίνης στον ορό. 

   Επιπλέον, παρατηρούμε πως το βάρος γέννησης του παιδιού είναι μία 

παράμετρος που συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα με την ποσότητα λεπτίνης στα 

τέσσερα έτη ηλικίας του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι όσο χαμηλότερο το βάρος 

γέννησης του βρέφους, τόσο υψηλότερη η συγκέντρωση λεπτίνης ορού κατά την 

νηπιακή ηλικία. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι 

οι γονείς ενός ελλιποβαρούς νεογνού έχουν την τάση να το υπερσιτίζουν με 

αποτέλεσμα στην νηπιακή ηλικία, το παιδί αυτό να έχει αυξημένο κεντρικό λίπος 

αλλά και ταχύ ρυθμό ανάπτυξης [David S Ludwig et al, 2002] που πιθανόν να 

σχετίζονται με μεγαλύτερη ποσότητα λεπτίνης . Από την άλλη πλευρά βέβαια, και το 

αυξημένο βάρος γέννησης του παιδιού είναι ένας προάγγελος της παιδικής 

παχυσαρκίας.  

    Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε οτι τα παιδιά που εκτίθενται σε παθητικό 

κάπνισμα είτε στα 4 χρόνια είτε απο την εμβρυική κιόλας περίοδο παρουσίαζαν 
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αυξημένα επίπεδα λεπτίνης σε σχέση με τα μη εκτεθιμένα παιδιά. Όπως είναι 

γνωστό, το κάπνισμα επηρεάζει το μεταβολισμό και την απορρόφηση των 

θρεπτικών συστατικών, όμως οι μοριακοί παράγοντες που ρυθμίζουν την πρόσληψη 

τροφής και το σωματικό βάρος στους καπνιστές δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί . 

Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει  θετική συσχέτιση  της λεπτίνης με το καπνισμα όπως 

δείχνουν μελέτες [Papaioannou HI et al, 2011]. 

  Επίσης η ελληνική καταγωγή του πατέρα φάνηκε να επηρεάζει θετικά τη μέση τιμή 

της λεπτίνης γεγονός που μπορεί να εξηγείται απο τις διαφορετικές συνήθειες και 

τρόπο ζωής των ελλήνων ανδρών σε σύγκριση με τους ξένους. 

   Τέλος από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ισχυρή σχέση της ποσότητας λεπτίνης 

με την εξέλιξη της κύησης της μητέρας. Έτσι, ο διαβήτης κύησης, η υπέρταση, η 

προεκλαμψία καθώς και στην περίπτωση δισλιπιδαιμίας στα παιδιά φαίνεται να 

προκαλούν αύξηση στα επίπεδα της λεπτίνης .  Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ρόλο 

των αδιποκινών ως ισχυροί δείκτες εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου καθώς και 

καρδιαγγειακών παθήσεων ξεκινώντας απο την παιδική ηλικία [Wang Q et al, 2013], 

[Rank M et al, 2013] . 

  Καταλήγοντας, πρέπει να τονίσουμε την αξία της πρόληψης της παιδικής 

παχυσαρκίας και των προεκτάσεών αυτής στη σωματική και ψυχική υγεία του 

ατόμου έως και την ενήλικο ζωή. Τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες είναι πιο 

ευαίσθητοι οργανισμοί λόγω της μη ολοκληρωμένης ανάπτυξης των βιολογικών 

μηχανισμών τους και είναι απαραίτητη η προστασία τους και η έναρξη των 

προγραμμάτων πρόληψης .  
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