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Abstract
The purpose of this study is to provide a brief literature review so as to investigate the
potential relationship between DNA damage and obesity. The study material included
topic articles found in international databases such as Google Scholar and Pubmed,
using the appropriate keywords: DNA damage, obesity, body-mass index, oxidative
stress, and a combination of these. People with obesity appear to be more likely to
show increased levels of DNA damage, as documented by the use of many biological
markers. However, additional well-designed molecular epidemiology studies are
needed to further clarify this relationship.
Κeywords: DNA damage, obesity , body-mass index, ΒΜΙ, oxidative stress,
biomarkers.
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Περίληψη
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ςφντομθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τθ
διερεφνθςθ τθσ δυνθτικισ ςχζςθσ μεταξφ των βλαβϊν DNA και τθσ παχυςαρκίασ.
Το υλικό μελζτθσ περιελάμβανε άρκρα ςχετικά με το κζμα, που βρζκθκαν ςε
διεκνείσ βάςεισ δεδομζνων, όπωσ οι Google Scholar και Pubmed, χρθςιμοποιϊντασ
τισ κατάλλθλεσ λζξεισ-κλειδιά: DNA damage, obesity,body-mass index, oxidative
stress (βλάβεσ DNA, παχυςαρκία, δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ, οξειδωτικό stress) ,
κακϊσ και ζνα ςυνδυαςμό αυτϊν. Φαίνεται ότι τα άτομα με παχυςαρκία ζχουν
περιςςότερεσ πικανότθτεσ να εμφανίηουν αυξθμζνα επίπεδα βλαβϊν ςτο DNA,
όπωσ τεκμθριϊνεται με τθ χριςθ πολλϊν βιολογικϊν δεικτϊν (biomarkers).
Ωςτόςο, απαιτοφνται επιπρόςκετεσ καλά ςχεδιαςμζνεσ μελζτεσ μοριακισ
επιδθμιολογίασ για τθν περαιτζρω διαλεφκανςθ τθσ ςχζςθσ.
Λέξεισ ευρετηρίου: DNA damage, obesity , body-mass index, ΒΜΙ, oxidative stress,
biomarkers.
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1. Ειςαγωγή
Oι βλάβεσ (ι βλάβθ) του DNA (DNA damage) ορίηονται ωσ μεταβολζσ ςτθ δομι
του DNA που είναι ικανζσ να προκαλζςoυν κυτταρικι βλάβθ (Kaufmann &Paules,
1996) και μπορεί να ςυμβοφν ωσ αποτζλεςμα των ενδογενϊν μεταβολικϊν
αντιδράςεων του κυττάρου, τθσ αντιγραφισ ι από εξωγενείσ πθγζσ όπωσ θ
ακτινοβολία και διάφορεσ χθμικζσ ενϊςεισ (Mehta & Haber, 2014). Επίςθσ,
κεωρείται ότι οι υπερβολικά αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ελευκζρων ριηϊν και το
ζντονο οξειδωτικό ςτρεσ κατά τθ διάρκεια μιασ χρόνιασ φλεγμονισ μπορεί να
διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτθν εμφάνιςθ βλαβϊν ςτο DNA (Kawanishi, et al.,
2006).
Ζνα άτομο κεωρείται ότι ζχει παχυςαρκία αν ο δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ [ΔΜΣ=
(μάηα ςε kg) / (φψοσ ςε m) 2 ] είναι 30-35 (ι μεγαλφτεροσ) και υπερβαρότθτα αν ο
ΔΜΣ είναι 25-29,9. Ο ΔΜΣ ζωσ 25 είναι ο "επικυμθτόσ" (Nuttall, 2015). Πολλζσ
ζρευνεσ ζχουν διεξαχκεί αναφορικά με τθ ςχζςθ τθσ παχυςαρκίασ με το οξειδωτικό
ςτρεσ και τθ φλεγμονι (Fernández-Sánchez et al. 2011· Delimaris, 2011· Delimaris
& Piperakis, 2014), ωςτόςο λίγα είναι γνωςτά αναφορικά με τθν πικανι ςχζςθ των
βλαβϊν DNA και τθσ παχυςαρκίασ.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ςφντομθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τθ
διερεφνθςθ τθσ δυνθτικισ ςχζςθσ μεταξφ των βλαβϊν DNA και τθσ παχυςαρκίασ.
Το υλικό μελζτθσ περιελάμβανε άρκρα ςχετικά με το κζμα, που βρζκθκαν ςε
διεκνείσ βάςεισ δεδομζνων, όπωσ οι Google Scholar και Pubmed, χρθςιμοποιϊντασ
τισ κατάλλθλεσ λζξεισ-κλειδιά: DNA damage, obesity,body-mass index, oxidative
stress (βλάβεσ DNA, παχυςαρκία, δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ, οξειδωτικό stress) ,
κακϊσ και ζνα ςυνδυαςμό αυτϊν.
2. Βλάβεσ ςτο DNA και παχυςαρκία
Είναι αξιοπρόςεκτο ότι θ ζρευνα των Cerda, et al. (2014) αναφζρει ότι τα
κυκλοφοροφντα μονοπφρθνα κφτταρα ατόμων με παχυςαρκία παρουςιάηουν
χαμθλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικϊν ενηφμων και αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ
παραπροϊόντων οξειδωτικοφ ςτρεσ όπωσ θ οξειδωμζνθ και εξαιρετικά
μεταλλαξογόνοσ βάςθ 8-οξο-7,8-διχδρο-2'-δεοξυγουανοςίνθ (εν ςυντομία 8OHdG, βιοδείκτθσ τθσ βλάβθσ του DNA). Τα παχφςαρκα άτομα παρουςιάηουν
επίςθσ ορμονικζσ μεταβολζσ ωσ ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ του ςωματικοφ λίπουσ και
αυτζσ οι ορμονικζσ αλλοιϊςεισ ζχουν εμπλακεί ςτθν μεταβολι των διαφόρων
μθχανιςμϊν μεταγωγισ ςιματοσ και ςτθν κυτταρικι ανάπτυξθ και διαφοροποίθςθ.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τθ μελζτθ των Usman & Volpi (2018), υποςτθρίηεται ότι θ
παχυςαρκία προκαλεί μια ανιςορροπία ςτθ ρφκμιςθ τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ
του λιπϊδουσ ιςτοφ, με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ υπεργλυκαιμίασ, δυςλιπιδαιμίασ
και φλεγμονισ. Αυτζσ οι καταςτάςεισ προάγουν τθ δθμιουργία οξειδωτικοφ ςτρεσ,
το οποίο επιδεινϊνεται ςτθν παχυςαρκία από τθ μείωςθ των αντιοξειδωτικϊν
αμυντικϊν ςυςτθμάτων. Το οξειδωτικό ςτρεσ μπορεί να ζχει αξιοςθμείωτθ
επίδραςθ ςτο DNA, προκαλϊντασ ςε αυτό μεταλλαξογόνεσ αλλοιϊςεισ
και
επιταχυνόμενθ γιρανςθ του γονιδιϊματοσ.
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Επίςθσ, ςτθν ζρευνα των Setayesh, et al. (2014) εξετάςτθκε αν θ απϊλεια βάρουσ
βελτιϊνει τθν ακεραιότθτα του γενετικοφ υλικοφ. Ο περιοριςμόσ τθσ πρόςλθψθσ
κερμίδων ςε υπζρβαρα ποντίκια οδιγθςε ςε απϊλεια βάρουσ, θ οποία ιταν
παράλλθλθ με τθ μείωςθ τθσ βλάβθσ ςτο DNA. Συγχρόνωσ, τα αποτελζςματα των
βιοχθμικϊν αναλφςεων ζδειξαν ότι θ ελάττωςθ τθσ βλάβθσ του DNA ςχετίηεται με
μείωςθ των προ-φλεγμονωδϊν κυτοκινϊν και χαμθλότερα επίπεδα ινςουλίνθσ.
Όπωσ προκφπτει, θ μελζτθ δείχνει ότι θ απϊλεια βάρουσ μπορεί να αποτρζψει τισ
ςχετικζσ με τθν παχυςαρκία αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν υγεία λόγω τθσ μείωςθσ τθσ
ςυνολικισ βλάβθσ του DNA. Aσ ςθμειωκεί ακόμθ ότι ςτθ μελζτθ των DonmezAltuntas, et al. (2014) παρατθρικθκε αφξθςθ τθσ βλάβθσ του DNA ςε παχφςαρκα
άτομα (ομάδα ελζγχου) ςυγκριτικά με νορμοβαρι (μάρτυρεσ), κακϊσ επίςθσ και
κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των επιπζδων τθσ βλάβθσ του DNA και του δείκτθ μάηασ
ςϊματοσ ςτα παχφςαρκα άτομα, υποδθλϊνοντασ ζτςι ότι θ παχυςαρκία
ενδεχομζνωσ προκαλεί μια αφξθςθ τθσ βλάβθσ του DNA.
Ιδιαίτερα ςθμαντικό κεωρείται ότι ςε μια ερευνθτικι εργαςία αναφορικά με τθ
διερεφνθςθ τθσ πικανισ ςχζςθσ μεταξφ τθσ βλάβθσ του DNA και τθσ παχυςαρκίασ
ςε άτομα με ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου II, οι Al-Aubaidy & Jelinek (2011)
κατζλθξαν ςε αποτελζςματά που υποδεικνφουν ότι θ 8-υδροξυ 2'-δεοξυγουανοςίνθ του οροφ αυξάνεται ιδθ ςτον προδιαβιτθ, υποδθλϊνοντασ ζτςι ότι
υπάρχει βλάβθ DNA ακόμα και παρουςία μιασ μικρισ αφξθςθσ των επιπζδων
γλυκόηθσ αίματοσ. Η ςτατιςτικά ςθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ
ςυγκζντρωςθσ τθσ 8-OHdG οροφ και του δείκτθ μάηασ ςϊματοσ ςτα διαβθτικά
άτομα υποδεικνφει ότι θ παχυςαρκία ίςωσ ζχει μια ακροιςτικι επίδραςθ ςτθν
αφξθςθ των επιπζδων γλυκόηθσ αίματοσ που ςυμβάλλει ςτθ βλάβθ του DNA. Αξίηει
να τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ μελζτθσ των Bankoglu, et al. (2014) ςκοπόσ τθσ οποίασ
ιταν θ ςφγκριςθ τθσ βλάβθσ του DNA πριν και μετά τθ βαριατρικι χειρουργικι ςε
παχφςαρκουσ αςκενείσ. Τα ευριματά τθσ ζρευνασ ζδειξαν μια μειωμζνθ
καταςτροφι του DNA ςτα λεμφοκφτταρα παχφςαρκων αςκενϊν μετά από
βαριατρικι χειρουργικι επζμβαςθ. Eπιπροςκζτωσ, ςτθ μελζτθ των Scarpato, et al.
(2011) δείχτθκε ότι τα κφτταρα του περιφερικοφ αίματοσ υπζρβαρων και
παχφςαρκων παιδιϊν παρουςίαςαν αυξθμζνα επίπεδα κραφςεων διπλισ αλυςίδασ
DNA (DSBs). Eπίςθσ, οι μζςεσ τιμζσ των δεικτϊν φλεγμονισ ιντερλευκίνθ-6 (IL-6)
και C-αντιδρϊςα πρωτείνθ (CRP) ιταν ςθμαντικά υψθλότερεσ ςτα παχφςαρκα και
τα υπζρβαρα παιδιά (ομάδα ελζγχου) ςυγκριτικά με τουσ μάρτυρεσ. Όπωσ
προκφπτει ςφμφωνα με τουσ Scarpato, et al. (2011) ο χαρακτθριςμόσ τθσ φλεγμονισ
τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ κα μποροφςε να εφαρμοςτεί χρθςιμοποιϊντασ
μοριακοφσ δείκτεσ τθσ βλάβθσ του DNA.
3. Συμπεράςματα
Συμπεραςματικά, από τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ φαίνεται ότι τα άτομα
με παχυςαρκία ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να εμφανίηουν αυξθμζνα επίπεδα
βλαβϊν ςτο DNA, όπωσ τεκμθριϊνεται με τθ χριςθ πολλϊν βιολογικϊν δεικτϊν
(biomarkers). Ωςτόςο, απαιτοφνται επιπρόςκετεσ καλά ςχεδιαςμζνεσ μελζτεσ
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μοριακισ επιδθμιολογίασ για τθν περαιτζρω διαλεφκανςθ τθσ ςχζςθσ, θ οποία ζχει
ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ δθμόςια υγεία.
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