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REVIEWS

Zwiększoną masę ciała stwierdza się u ponad
50% osób dorosłych. Otyłość określona na podsta−
wie wskaźnika masy ciała (BMI – body mass in−
dex) większego niż 30 kg/m2 występuje u około
20% osób [1]. W badaniach przeprowadzonych
przez Milewicza et al. obejmujących 25 400 miesz−
kańców Dolnego Śląska w wieku 20–40 lat wyka−
zano, że w latach 1993–2003 odsetek otyłych ko−
biet zwiększył się z 8,9 do 15,0%, [2]. Zarówno
nadwaga (BMI od 25 kg/m2 do 29,9 kg/m2), jak
i otyłość (BMI powyżej 30 kg/m2) są przyczyną
zwiększonej zachorowalności na choroby układu

sercowo−naczyniowego, w tym między innymi na
chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętni−
cze, udar mózgu czy cukrzycę typu 2 [1]. U osób
otyłych stwierdza się również zwiększone ryzyko
wystąpienia niektórych nowotworów. U kobiet ta−
ką korelację wykazano w odniesieniu do chłonia−
ków nieziarniczych, raka trzonu macicy, raka jaj−
nika oraz w grupie kobiet, zwłaszcza powyżej 65.
r.ż., raka sutka. U mężczyzn natomiast otyłość jest
związana z częstszym występowaniem nowotwo−
ru jelita grubego, gruczołu krokowego oraz trzust−
ki [3].

© Copyright by Silesian Piasts 
University of Medicine in Wrocław

Streszczenie 
Wpływ trzewnej tkanki tłuszczowej i związanej z nią otyłości androidalnej na występowanie zespołu metabolicz−
nego i chorób układu sercowo−naczyniowego przedstawiono w wielu opracowaniach naukowych. Mniej wiadomo
o roli, jaką pełni podskórna tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet i to niezależnie od stopnia otyłości. W pracy
omówiono wpływ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, otyłości, nadciśnienia tętniczego oraz wieku na stężenie lep−
tyny we krwi oraz występowanie chorób układu sercowo−naczyniowego u kobiet. Wskazano, iż podstawowy pro−
dukt podskórnej tkanki tłuszczowej – leptyna jest wytwarzany u kobiet w znacznie większych stężeniach. Przed−
stawione badania mogą świadczyć o istotnej roli hiperleptynemii w wystąpieniu i progresji miażdżycy u kobiet,
zwłaszcza w okresie pomenopauzalnym (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1047–1053).

Słowa kluczowe: leptyna, otyłość, tkanka tłuszczowa podskórna, nadciśnienie tętnicze.

Abstract
The role of visceral fat and central obesity on metabolic syndrome and cardiovascular disease was well presented
in literature. Comparatively, the role of abdominal subcutaneous fat, especially in women regardless of the degree
of obesity, is not well known. In this study is shown the influence of the distribution of abdominal fat, obesity, hy−
pertension and age on leptin concentration and the development of cardiovascular diseases. It is also presented, that
the main product of abdominal subcutaneous fat−leptin is produced by female organisms and the concentration of
leptin is much higher. This research may provide evidence, that hyperleptinemia and risk of developing of athero−
sclerosis, especially in postmenopausal women, are strictly connected and hyperleptinemia is of great importance
(Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1047–1053).
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Do oceny stopnia otyłości oraz określenia roz−
mieszczenia tkanki tłuszczowej stosuje się różne
techniki badawcze, w tym między innymi tomo−
grafię komputerową, jądrowy rezonans magne−
tyczny, badanie ultrasonograficzne, impedancję
bioelektryczną, pomiar przewodnictwa elektrycz−
nego. Uzyskane na podstawie tych badań wyniki
odznaczają się dużą zgodnością zarówno w odnie−
sieniu do ilości tkanki tłuszczowej trzewnej, pod−
skórnej, jak i całkowitej. Wskaźniki takie, jak sto−
sunek obwodu talii do obwodu biodra (WHR –
waist/hip ratio) oraz pomiar obwodu talii pozwa−
lają z dużą dokładnością określić ilość m.in. tkan−
ki tłuszczowej trzewnej [4].

Wynikająca ze zwiększenia tkanki tłuszczowej
trzewnej otyłość androidalna jest uznanym czynni−
kiem ryzyka wczesnej miażdżycy i związanych
z tym powikłań narządowych. Trzewna tkanka tłusz−
czowa uwalnia do krążenia wrotnego wolne kwasy
tłuszczowe (FFA – free fatty AIDS), które są wyko−
rzystywane do wytwarzania glukozy oraz lipopro−
tein. Nadmiar FFA hamuje sekrecję insuliny oraz
jej wiązanie przez komórki wątrobowe, prowadząc
między innymi do oporności na insulinę oraz hi−
perinsulinemii – podstawowych nieprawidłowości
zespołu metabolicznego [5]. Zgodnie z raportem
panelu ekspertów dotyczącym rozpoznania i lecze−
nia zaburzeń gospodarki lipidowej (The Third Re−
port of the National Cholesterol EducationProgram
Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treat−
mentof High Blood Cholesterol in Adults – ATP III)
wystąpienie zespołu metabolicznego zwiększa ry−
zyko zachorowalności na choroby sercowo−naczy−
niowe, zwłaszcza w grupie osób z otyłością cen−
tralną. Rozpoznanie zespołu metabolicznego jest
możliwe, gdy wystąpią co najmniej trzy z następu−
jących czynników przedstawionych przez ATP III:
obwód talii powyżej 102 cm u mężczyzn oraz po−
wyżej 88 cm u kobiet, stężenie triglicerydów w su−
rowicy równe lub wyższe od 150 mg/dl (1,69
mmol/l), stężenie cholesterolu HDL poniżej 40
mg/dl (1,04 mmol/l) u mężczyzn i poniżej 50 mg/dl
(1,29 mmol/l) u kobiet, stężenie na czczo gluko−
zy w osoczu krwi żylnej równe lub wyższe od
110 mg/dl (6.1 mmol/l) oraz ciśnienie tętnicze rów−
ne lub wyższe od 130/85 mm Hg [6]. Uwzględnia−
jąc podane przez AT III kryteria zespół metabolicz−
ny rozpoznano w populacji Stanów Zjednoczo−
nych Ameryki Północnej u ponad 40% osób
w wieku co najmniej 60 lat oraz u około 7% w wie−
ku 20–29 lat [7]. 

U otyłych kobiet w okresie pomenopauzalnym
łączne wystąpienie kolejnych czynników zespołu
metabolicznego oraz zwiększenie ich wartości do−
datnio koreluje z masą ciała, wskaźnikiem BMI,
ilością tkanki tłuszczowej trzewnej, ilością tkanki
nietłuszczowej, a także stężeniem w surowicy roz−

puszczalnych receptorów dla czynnika martwicy
nowotworów TNF−α (soluble TNF receptor 1,
sTNFR1) [8]. W okresie pomenopauzalnym
zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej trzewnej
o ponad 40%, brzusznej tkanki tłuszczowej pod−
skórnej natomiast o około 20% [9]. Zwiększenie
masy ciała i wystąpienie zmian w rozmieszczeniu
tkanki tłuszczowej wynika z, będącego następ−
stwem procesu starzenia, zmniejszenia stężeń wie−
lu hormonów, przede wszystkim estrogenów, de−
hydroepiandrosteronu (DHEA), hormonu wzrostu
oraz insulinopodobnego czynnika wzrostowego I
(IGF−1) [10]. U kobiet w okresie pomenopauzal−
nem zwiększa się ponadto stężenie leptyny i gala−
niny oraz zmniejsza się stężenia neuropeptydu Y
[11]. Zmiany te decydują między innymi o zacho−
waniach żywieniowych, prowadząc do częstszego
występowania centralnej otyłości u kobiet po
okresie menopauzy. 

Znaczenie leptyny 
oraz rola podskórnej 
tkanki tłuszczowej 
w jej wytwarzaniu i sekrecji 

Rola podskórnej tkanki tłuszczowej w rozwoju
miażdżycy i związanych z nią chorób układu serco−
wo−naczyniowego jest nie do końca poznana, pomi−
mo, że jej znaczenie w wytwarzaniu i sekrecji wie−
lu cytokin prozapalnych oraz leptyny było przedsta−
wione w pracach naukowych [12, 13]. 

Podstawowym działaniem leptyny jest hamo−
wanie apetytu oraz regulacja zużycia energii – za−
równo przez zwiększenie termogenezy, jak i meta−
bolizmu węglowodanów. Leptyna, wpływając bez−
pośrednio na ośrodki podwzgórza, powoduje
zwiększenie aktywności współczulnej m.in.
w rdzeniu nadnerczy, tkance tłuszczowej, nerkach
oraz naczyniach krwionośnych mięśni poprzecznie
prążkowanych. Wystąpienie selektywnej oporności
na niektóre z jej działań może być przyczyną cięż−
szego przebiegu nadciśnienia tętniczego lub też
wczesnych powikłań narządowych miażdżycy,
zwłaszcza w grupie otyłych kobiet [14, 15]. 

Leptyna jest wytwarzana przede wszystkim
w podskórnej tkance tłuszczowej, która w obsza−
rze jamy brzusznej jest zbudowana z dwóch róż−
niących się funkcjonalnie i morfotycznie struktur
oddzielonych od siebie powięzią. Część znajdują−
ca się poniżej powięzi wykazuje właściwości
podobne do tkanki tłuszczowej trzewnej sieci
mniejszej, sieci większej oraz krezki. W porówna−
niu z częścią znajdującą się bardziej powierz−
chownie część głęboka, która w obszarze jamy
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brzusznej stanowi około 3/4 całkowitej ilości tkan−
ki tłuszczowej podskórnej, przejawia większą
oporność na działanie insuliny oraz mniejszą do−
datnią korelację w stosunku do stężenia leptyny
we krwi. Ilość tkanki tłuszczowej poniżej powięzi
nie różni się istotnie w zależności od płci w prze−
ciwieństwie do tkanki tłuszczowej powyżej po−
więzi, której jest istotnie więcej u kobiet, zwłasz−
cza w okresie przed menopauzą i to niezależnie od
wielkości masy ciała [16]. 

W badaniach przeprowadzonych przez We−
sterbacka et al. wykazano, że w grupie kobiet (śre−
dni wiek 42 ± 1 lat) występuje co najmniej dwu−
krotnie więcej tkanki tłuszczowej podskórnej ani−
żeli w porównywalnej pod względem ilości tkanki
tłuszczowej trzewnej grupie mężczyzn (średni
wiek: 41±1 lat) [17].

Leptyna jest wytwarzana w znacznie mniej−
szych ilościach także w obszarze podwzgórza,
przysadki mózgowej, łożysku, mięśniach po−
przecznie prążkowanych, nabłonku przewodu po−
karmowego oraz sutku [18].

Znaczenie podskórnej tkanki tłuszczowej
w wytwarzaniu i sekrecji leptyny przedstawiono
w wielu pracach naukowych, w których poddano
analizie grupy osób różniące się wiekiem, płcią
i zawartością tkanki tłuszczowej [19–25]. W 1996 r.
Caprio et al. jako jedni z pierwszych wykazali ist−
nienie zależności (r = 0,84, P < 0,001) między stę−
żeniem leptyny we krwi a ilością podskórnej tkan−
ki tłuszczowej mierzonej za pomocą magnetyczne−
go rezonansu jądrowego. Badania te, które
przeprowadzono wśród szczupłych i otyłych dzieci
oraz dorosłych, wykazały, że u osób z większą ilo−
ścią podskórnej tkanki tłuszczowej stężenie lepty−
ny jest istotnie wyższe [19]. W pracy Minocci
et al., przedstawiającej badania 147 otyłych doro−
słych (średnia wartość BMI: 42.3 ± 5.9 kg/m2)
równiez oceniono zmiany stężenia leptyny we krwi
w zależności między innymi od zmierzonej ultra−
sonograficznie wielkości tkanki tłuszczowej pod−
skórnej oraz przedotrzewnowej. Autorzy ci stwier−
dzili istnienie dodatniej korelacji między wielkoś−
cią tkanki tłuszczowej podskórnej a stężeniem
leptyny badanym metodą radioimmunologiczną
(RIA – radioimmunoassay) oraz brak takiej korela−
cji w odniesieniu do tkanki tłuszczowej przedo−
trzewnowej [20]. Podobną zależność między stęże−
niem leptyny we krwi a określoną na podstawie
tomografii komputerowej jamy brzusznej zawartoś−
cią tkanki tłuszczowej podskórnej przedstawili
Cnop et al., którzy do badań włączyli osoby szczu−
płe o różnej wrażliwości na insulinę [21]. 

Hube et al. stwierdzili większą expresję mRNA
leptyny w podskórnej tkance tłuszczowej w po−
równaniu z tkanką tłuszczową trzewną u 25 oty−
łych dorosłych (średni BMI: 48,9 ± 9,7 kg/m2) i to

niezależnie od wielkości BMI, WHR i obecności
lub nie zaburzonej tolerancji glukozy czy cukrzy−
cy typu 2 [22]. Montague et al. także wykazali
większe stężenie mRNA leptyny w podskórnej
tkance tłuszczowej aniżeli w tkance tłuszczowej
sieci u osób z prawidłową masą ciała i niewielką
otyłością, niezależnie od płci badanych. Wykazali
oni również, że u kobiet stężenie to jest tym więk−
sze, im większy jest wskaźnik BMI [23]. Schoof
et al. natomiast stwierdzili większą u osób doro−
słych niż u dzieci ekspresję mRNA leptyny
w tkance tłuszczowej podskórnej oraz tkance tłu−
szczowej sieci i krezki. Stężenie mRNA leptyny
w tkance tłuszczowej podskórnej wykazywało do−
datnią korelację ze stężeniem leptyny we krwi i to
niezależnie od wieku badanych [24].

Fajardo et al. wykazali, że w porównywalnej
w odniesieniu do BMI grupie kobiet stężenie mRNA
leptyny w podskórnej tkance tłuszczowej jest
istotne większe w okresie przed menopauzą aniże−
li po okresie menopauzy [25]. Badania te wskazu−
ją na podstawowe znaczenie podskórnej tkanki
tłuszczowej w wydzielaniu leptyny, zwłaszcza
u kobiet. Wpływ na sekrecję tego hormonu ma
również wiek i wielkość BMI. Obecność zaś lub
nieobecność zaburzonej tolerancji glukozy oraz
cukrzycy typu 2 nie ma istotnego znaczenia.

Wpływ otyłości 
i rozmieszczenia tkanki 
tłuszczowej na występowanie
chorób układu sercowo−
−naczyniowego

Całkowita ilość tkanki tłuszczowej i jej roz−
mieszczenie mają istotny wpływ na występowanie
chorób układu sercowo−naczyniowego. U kobiet
z porównywalnym BMI wskaźnik WHR jest po
menopauzie znacznie wyższy aniżeli przed meno−
pauzą [26]. Różnice te dotyczą zarówno kobiet
z prawidłową masą ciała, z nadwagą, jak i otyło−
ścią [27]. Wystąpienie centralnej otyłości w tej
grupie zależy przede wszystkim od zwiększenia
ilości tkanki tłuszczowej trzewnej [28]. Stwierdza−
ne u kobiet po okresie menopauzy zwiększenie
częstości chorób układu sercowo−naczyniowego
i występujące zaburzenia metaboliczne są, jak
wskazują badania, istotnie związane z niekorzyst−
nym rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej [29].

W badaniach przeprowadzonych przez You et al.
wykazano, że w grupie otyłych kobiet (średni BMI
33,0 ± 0,6 kg/m2) będących w okresie pomenopau−
zalnym, u których stwierdza się typowe nie−
prawidłowości zespołu metabolicznego, występu−
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je większa ilość tkanki tłuszczowej trzewnej [30].
Park i Lee stwierdzili, że w następstwie 12−tygo−
dniowych programów zmniejszających masę ciała
zmniejszenie brzusznej tkanki tłuszczowej trzew−
nej w większym stopniu obniża stężenie triglicery−
dów we krwi oraz stężenie na czczo glukozy
w osoczu krwi żylnej aniżeli łączne zmniejszenie
podskórnej tkanki tłuszczowej, masy ciała oraz
wskaźnika BMI [31].

Podobnie i w innych badaniach wskazano na
podstawowe znaczenie trzewnej tkanki tłuszczo−
wej w występowaniu chorób układu sercowo−
−naczyniowego i to niezależnie od płci czy wieku
badanych [32–34]. 

Jak wynika z przedstawionych badań wystą−
pienie centralnej otyłości w następstwie zwiększe−
nia ilości tkanki tłuszczowej trzewnej wiąże się
u kobiet będących po menopauzie ze zwiększoną
zachorowalnością na choroby układu sercowo−na−
czyniowego.

Wpływ otyłości
oraz menopauzy 
na stężenie leptyny we krwi

U kobiet stężenie leptyny jest trzykrotnie
większe aniżeli w porównywalnych grupach męż−
czyzn [35]. Jest ono szczególnie duże u osób oty−
łych, zwłaszcza obciążonych nadciśnieniem tętni−
czym. Wielkość zwiększenia stężenia leptyny
w następstwie wzrostu zarówno BMI, jak i pro−
centowej zawartości tłuszczu jest także istotnie
większa u kobiet [36]. 

W jednym z nowszych badań przeprowadzo−
nych wśród mieszkańców Maroka potwierdzono
istnienie dodatniej korelacji między stężeniem lep−
tyny we krwi a wskaźnikiem BMI [37]. Podobne
zależności wykazano także w wielu innych wcześ−
niejszych pracach, również w odniesieniu do wiel−
kości obwodu talii, biodra i wskaźnika WHR
[38–40]. 

W badaniach jednak, przeprowadzonych przez
Martinez−Carpio et al., obejmujących 52 kobiety
w okresie pomenopauzalnym, nie wykazano istot−
nych różnic między stężeniem leptyny we krwi
a wskaźnikiem WHR, pomimo stwierdzenia do−
datniej korelacji między leptyną a masą ciała,
wskaźnikiem BMI oraz wielkością obwodów:
klatki piersiowej, talii i bioder [41]. 

Douchi T. et al. poddali badaniom dwie grupy
kobiet, jedną w okresie przedmenopauzalnym oraz
drugą po menopauzie o takiej samej całkowitej
ilości tkanki tłuszczowej, procentowej zawartości
tłuszczu oraz wskaźniku BMI. Wykazali, że mię−
dzy obiema grupami nie zachodzą istotne statys−

tycznie różnice w odniesieniu do stężenia leptyny
we krwi i wartości ilorazu całkowitej ilości tkanki
tłuszczowej do stężenia leptyny [42]. Hadji et al.
także nie wykazali istotnych różnic w korelacji
między stężeniem leptyny we krwi a wskaźnikiem
BMI oraz stężeniem estrogenu między różnymi
w odniesieniu do okresu menopauzy grupami ko−
biet [43]. W badaniach Tufano et al., obejmują−
cych kobiety otyłe (wskaźnik BMI powyżej
30 kg/m2), bez nadciśnienia tętniczego, cukrzycy
i zaburzonej tolerancji glukozy, stężenie leptyny
we krwi było istotnie większe w grupie osób po
menopauzie aniżeli przed menopauzą. Takich za−
leżności nie wykazano natomiast w odniesieniu do
osób z prawidłową masą ciała [44]. 

U kobiet stężenie leptyny we krwi jest większe
aniżeli u mężczyzn i wykazuje dodatnią korelację
z BMI niezależnie od wieku. Niejednoznaczne są
natomiast badania oceniające wpływ typu otyłości
na stężenie leptyny. Wydaje się, iż u osób otyłych
stężenie leptyny jest większe po menopauzie. 

Znaczenie hiperleptynemii
i wpływu nadciśnienia 
tętniczego na stężenie 
leptyny we krwi 
W wyniku pobudzenia przez leptynę ośrod−

ków w podwzgórzu dochodzi między innymi do
zwiększenia wydzielania adrenaliny przez nadner−
cza. Adrenalina, działając bezpośrednio na recep−
tory w tkance tłuszczowej, hamuje wydzielanie
leptyny. To ujemne sprzężenie zwrotne może być
jednak z powodu znacznie słabszego pobudzenia
układu współczulnego niewystarczające. Wystę−
pująca w związku z tym hiperleptynemia będzie
wskazywała na nieprawidłową regulację wytwa−
rzania tego hormonu.

Znaczenie hiperleptynemii i występującej se−
lektywnej oporności na działanie leptyny u osób
otyłych oraz obciążonych nadciśnieniem tętni−
czym nie jest do końca wyjaśnione. 

Papadopoulos et al. stwierdzili, iż u osób
z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym
stężenie leptyny we krwi jest większe, liczba jej
receptorów natomiast niższa aniżeli w grupie
z prawidłowymi wartościami ciśnienia [45]. Cana−
tan et al. również wykazali, że stężenie leptyny we
krwi i stosunek leptyny do wskaźnika BMI są
wieksze u osób chorych na nadciśnienie tętnicze
aniżeli u osób z prawidłowymi wartościami ciśnie−
nia tętniczego, zwłaszcza u otyłych i szczególnie
w grupie kobiet [46]. Podobne wyniki przedsta−
wiono również i w innej pracy [47]. W badaniach
Mallamaci et al., do których włączono kobiety
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o podobnej ilości tkanki tłuszczowej określonej za
pomocą metody impedancji bioelektrycznej, nie
stwierdzono istotnych różnic w stężeniach leptyny
we krwi w zależności od wysokości ciśnienia tęt−
niczego [48].

W przedstawionej przez J. Ren analizie publi−
kacji dotyczących roli leptyny w występowaniu
chorób układu sercowo−naczyniowego wskazano,
że wpływ tego hormonu będzie różny w zależnoś−
ci od jego stężenia we krwi. W hiperleptynemii
wystąpi osłabienie wielu jego działań, w tym ha−
mującego łaknienie i zwiększającego zużycie
energii przy jednoczesnym zwiększeniu aktywnoś−
ci współczulnej i niekorzystnym bezpośrednim
wpływie na śródbłonek. Przy prawidłowym stęże−
niu leptyny zostaną zachowane wszystkie jej funk−
cje. U osób otyłych, obciążonych nadciśnieniem
tętniczym w wyniku ośrodkowego wpływu lepty−
ny zwiększy się aktywność włókien współczul−
nych prowadzących do nerek; występujące wsku−
tek tego pobudzenie układu renina–angiotensy−
na–aldosteron spowoduje zwiększenie retencji
sodu, objętości wewnątrznaczyniowej i oporu ob−
wodowego. Wszystkie te działania będą prowa−

dzić do cięższego przebiegu nadciśnienia tętnicze−
go [49]. Mimo współistniejącej otyłości nie wystą−
pi jednak podwyższenie termogenezy oraz zmniej−
szenie łaknienia, co przyczyni się do dalszego
przyrostu tkanki tłuszczowej, zwiększenia wy−
dzielania leptyny i w następstwie nasilenia już ist−
niejącej hiperleptynemii. 

Wartości stężeń leptyny we krwi, przy których
regulacja zużycia energii oraz przyjmowania pokar−
mów będzie zaburzona, mogą być różne i zależeć
od płci, wskaźnika BMI, procentowej zawartości
tkanki tłuszczowej, innych wskaźników antropo−
metrycznych oraz od współistniejących zaburzeń
metabolicznych, w tym hiperinsulinemii oraz insu−
linoporności, a także współistniejących schorzeń,
między innymi od, będącego naturalnym następ−
stwem otyłości, nadciśnienia tętniczego. Być może
powszechne badanie stężenia leptyny we krwi
i ocena ilości tkanki tłuszczowej trzewnej oraz pod−
skórnej przyczyni się do lepszego przedstawienia
ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo−naczynio−
wych, szczególnie w grupach kobiet otyłych, zwłasz−
cza będących w okresie pomenopauzalnym. 
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