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RESUMO 

 

Introdução: Adiponectina e leptina são produzidas no ambiente intrauterino, e estão 

envolvidas no crescimento fetal. Contudo, poucos estudos apresentaram dados de níveis de 

adiponectina e leptina comparando recém-nascidos (RN) pequenos e adequados para idade 

gestacional, prematuros de muito baixo peso e a termo. 

Objetivo: Comparar níveis de adiponectina e leptina em sangue de cordão umbilical 

de recém-nascidos prematuros muito baixo peso (MBP) e recém-nascidos a termo, e 

determinar sua relação com peso ao nascer (PN) e ser pequeno (PIG) ou adequado (AIG) para 

idade gestacional.  

Métodos:  Estudo transversal com recém-nascidos prematuros de muito baixo peso 

(MBP), com idade gestacional <32 semanas e peso ao nascer <1500g, e recém-nascidos a 

termo com idade gestacional >37 semanas, nascidos em um hospital terciário,  no período de 

Janeiro de 2010 à Maio de 2011. Critérios de exclusão: presença de malformações congênitas 

maiores, erros inatos do metabolismo, anomalias cromossômicas. Níveis de adiponectina e 

leptina em sangue de cordão umbilical foram determinados por enzimoimunoensaio com kit 

ELISA (R&D Systems). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da instituição 

sob número (09460). Empregados teste t de Student, Mann-Whitney  e regressão linear, e 

aceito nível de significância  p<0.05. 

Resultados: Ao todo foram estudados 127 recém-nascidos, 55 RNPTMBP e 72 a 

termo. Gênero, diabetes gestacional, infeção do trato urinário, idade e IMC maternos foram 

similares em ambos os grupos. Os níveis de adiponectina foram significativamente mais baixo 

nos recém-nascidos pré-termo do que nos recém-nascidos a termo: 1.57±0.74pg/mL versus 

2.4±0.22pg/mL (p<0.001), respectivamente.  Os níveis de leptina foram similares entre os 

grupos: 1.25±0.90pg/mL e 1.38±0.99pg/mL (p=0,481) nos recém-nascidos a termo e 
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prematuros respectivamente. Independente de serem adequados ou pequenos para idade 

gestacional, RNPTMBP apresentaram níveis de adiponectina mais baixos (p<0,001). Os 

níveis de leptina e insulina foram similares em ambos os grupos, independentemente de serem 

AIG ou PIG. Na regressão linear com adiponectina como variável dependente, apenas 

prematuridade foi estatisticamente significativo.  

Conclusão:  Prematuridade é o principal fator determinante para os baixos 

níveis de adiponectina em sangue de cordão umbilical em recém-nascidos. 

 

Descritores: prematuros, adipocitocinas, leptina, adiponectina, recém-nascidos 
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ABSTRACT 

 

Background: Adiponectin and leptin are produced in the intrauterine environment 

and are involved in fetal growth. However, few studies present data on adiponectin and leptin 

leves comparing adequate and small for gestational age very low birth weight preterm 

newborns.  

Aim: Compare the levels of adiponectin and leptin in cord blood of full term 

newborns and very low birth weight preterm, and determine its relation with birth weight and 

being small for gestational age.  

Methods: Cross sectional study with cord blood adipocytokines dosage in very low 

birth weight preterm (VLBW), with gestational age (GA) ≤32 weeks and birth weight ≤1500 

grams, full term newborns, with GA ≥37 weeks, born at tertiary hospital between January 

2010 and May 2011. Exclusion criteria were presence of major congenital malformation, 

metabolism innate errors, chromosomal anomalies. All includes newborn had a protocol filled 

with maternal and neonatal data. Adiponectin and leptin levels were determined by ELISA 

kits (R & D Systems). The study protocol was approved by the institutional review boards and 

hospital’s ethics committee under the number 09-460. Applied student T test, Mann-

Whitney and linear regression. Accepted p <0,05 as significant level. 

Results:  Included 127 newborns, being 55 VLBW preterm and 72 full term. There 

were no statistic difference regarding gender, maternal gestational diabetes, urinary tract 

infection, age and BMI. Adiponectin levels were significantly lower in preterm than in full 

term newborns (1.57±0.74 pg/mL versus 2.4±0.22pg/mL (p<0,001), respectively. Leptin 

levels were similar in both groups: 1.25 ±0.90pg/mL in full term infants and e 

1.38±0.99pg/mL in preterm (p=0,481). When we evaluate adequacy for gestational age inside 

groups, despite being adequate or small for gestational age, VLBW preterm showed lower 
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levels of adiponectin (p<0,001) and again, there was no statistically significant difference for 

leptin levels. In the linear regression, prematurity was the only independent variable 

associated to the low levels of adiponectin (p <0,001). 

Conclusion: our data suggests that been born prematurely is the main determinant 

factor for adiponectin levels in umbilical cord of newborns. It’s important to know perinatal 

factors that may interfere in the secretion of adipocytokines so that it’s possible to develop 

preventive strategies of metabolic syndrome, not only in adulthood but also in early 

childhood.  

Key-words: adipocitokynes; adiponectin, leptin, newborns, preterm newborn
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INTRODUÇÃO  

 

O crescimento intrauterino é um conjunto de eventos do qual depende o futuro 

desenvolvimento do organismo. Em condições normais, existe uma relação harmoniosa entre 

o ambiente externo, a homeostase e fisiologia maternas, a integridade da placenta e a 

fisiologia fetal (LOCKWOOD e WEINER, 1986). 

Baixo peso ao nascimento está associado com o aumento do risco para aterosclerose e 

doenças cardiovasculares na vida adulta (YOSHIDA et al, 2009). Os estudos iniciais 

relacionando baixo peso ao nascer com maior risco cardiovascular baseavam-se 

principalmente na restrição de crescimento intrauterino como o fator causal dessas 

associações (BARKER, 2007).  

Restrição de crescimento intrauterino resulta em complicações significantes no 

período perinatal e também em longo prazo, incluindo aumento na morbidade e mortalidade 

neonatal (KYRIAKAKOU et a, 2008). E ainda, ser pequeno para a idade gestacional é 

também fator de risco para desenvolvimento de componentes da Síndrome Metabólica 

(VICKERS, 2011), como resistência à insulina, Diabetes Mellitus tipo 2, e doenças 

cardiovasculares na idade adulta (MAIORANA, DEL BIANCO e CIANFARANI, 2007). 

O tecido adiposo é um órgão metabólico com funções além do armazenamento de 

gordura. É responsável pela interação entre funções endócrinas, metabólicas e inflamatórias 

(CHANDRAN et al, 2003).   Este tecido tem subtipos distintos de células: o adipócito branco, 

envolvido no armazenamento de energia e o adipócito marrom, envolvido na dissipação 

energética. E ainda, o tecido adiposo produz uma variedade de moléculas envolvidas nos 

mecanismos metabólicos, como a leptina e adiponectina, que são conhecidas como 

adipocitocinas (MAIORANA et al 2007).   
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Leptina e adiponectina são produzidas no ambiente intrauterino (LEPERQ et al, 2001; 

LINDSAY et al, 2003), e os últimos achados sugerem que ambas adipocitocinas estão 

envolvidas no crescimento fetal (LINDSAY et al, 2003; CORBETTA et al, 2005).  

Adiponectina é uma das várias adipocitocinas secretadas pelos adipócitos e tem 

diversas funções fisiológicas. Seus níveis séricos estão inversamente associados à resistência 

insulínica, marcadores inflamatórios e fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ou seja, 

estes dados sugerem que esta adipocitocina tem funções antidiabética, anti-inflamatória e anti-

aterogênica (YOSHIDA et al, 2009). Esta adipocitocina está presente em concentrações 

abundantes em sangue de cordão de recém-nascidos a termo, porém pouco se sabe sobre seu 

papel durante o período fetal (KAJANTE et al, 2004). 

Associações positivas entre peso ao nascimento e níveis de leptina foram reportadas 

para recém-nascidos a termo e recém-nascidos prematuros, e adiposidade ao nascimento 

também foi positivamente associada com insulina (FONSECA et al, 2004). Os níveis de 

leptina em cordão umbilical foram inversamente relacionados às mudanças no peso e 

comprimento entre o nascimento e o 4o  mês de vida em RN a termo, com níveis de insulina 

estando intimamente relacionados aos de leptina (FONSECA et al, 2004). 

A secreção alterada destas adipocitocinas (leptina e adiponectina) pode contribuir para 

o desenvolvimento de Síndrome Metabólica, visto seus envolvimentos na obesidade,  

resistência à insulina, e inflamação (KYRIAKAKOU, 2008). 

Diante do exposto, acreditamos ser relevante investigar a secreção destas 

adipocitocinas durante o período fetal em recém-nascidos a termo e pré-termos de muito 

baixo peso, visando verificar fatores influenciadores deste mecanismo, bem como, averiguar 

as possíveis diferenças nas concentrações de leptina e adiponectina quando comparadas entre 
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uma população de recém-nascidos saudáveis e uma população de alto risco como são os 

recém-nascidos prematuros muito baixo peso.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Estado nutricional na gestação 

 

A gestação é um fenômeno que evolui sem intercorrências na maior parte dos casos 

(BUCHABQUI et al 2006). O crescimento fetal e peso ao nascer são influenciados pelo 

estado nutricional materno, não apenas no período gestacional mas primeiramente no período 

pré concepção  (MELO et al 2007). 

Existem diversos métodos disponíveis para aferir a quantidade de massa magra e 

massa gorda no organismo.  Algumas técnicas utilizadas para estimar mais precisamente a 

gordura corporal, como bioimpedância elétrica, tomografia computadorizada, água 

duplamente marcada e densitometria por DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry), além de 

serem de aplicabilidade complexa, têm custo bastante elevado, e portanto, não são utilizadas 

rotineiramente (MEI, GRUMMER-STRAWN e PIETROBELLI et al, 2002).  

A antropometria é uma das mais básicas ferramentas utilizadas na avaliação e 

diagnóstico nutricional.  Medidas baseadas no peso e altura são as mais práticas para realizar 

diagnóstico do estado nutricional, tendo em vista sua simplicidade e baixo custo. Dentre estes 

métodos, o Índice de Massa Corporal (IMC), obtido através da divisão do peso atual pelo 

quadrado da altura/comprimento (IMC=P/A2), é o mais comumente utilizado para 

classificação de adultos em sobrepeso e obesidade, tendo sido também recomendado para a 

triagem de sobrepeso e obesidade em adolescentes (MEI, GRUMMER-STRAWN e 

PIETROBELLI et al, 2002).  E mais recentemente, incorporado à lista de métodos 

recomendados para diagnóstico de sobrepeso e obesidade na infância (WHO, 2006). 
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 IMC na gestação 

 

No Brasil, o Ministério da Saúde (2006) utiliza a recomendação do Institute of 

Medicine (IOM, 1990 e 1992) para avaliação o estado nutricional da gestante a partir do IMC. 

Sendo que, o IMC considerado no diagnóstico inicial da gestante deve ser o IMC pré-

gestacional, que pode ser o IMC calculado a partir do peso pré-gestacional informado pela 

mulher, ou a partir do peso aferido até a 13a semana de gestação.  A partir do diagnóstico 

nutricional pré-gestacional, estima-se o aumento de peso ideal para a mulher durante a 

gestação (Figura 1). 

Figura 1 – Ganho de peso recomendado na gestação, a partir do estado nutricional inicial (BRASIL, 2006) 

E subsequentemente, durante o acompanhamento nutricional da gestante, o Ministério 

da Saúde do Brasil preconiza a utilização do IMC para fazer o diagnóstico do estado 

nutricional, de acordo com a semana de gestação, conforme as recomendações do estudo de 

Atalah (1997) [Figura 2].  

O resultado do diagnóstico é dividido em: obesidade, sobrepeso, peso adequado e 

baixo peso, conforme apresentado na figura 3.  E para cada um destes diagnósticos existe uma 

conduta a ser tomada (BRASIL, 2006): 



 
23

• Baixo peso (BP): investigar história alimentar, hiperêmese gravídica, infecções, 

parasitoses, anemias e doenças debilitantes; dar orientação nutricional, visando à 

promoção do peso adequado e de hábitos alimentares saudáveis; remarcar consulta 

em intervalo menor que o fixado no calendário habitual; 

• Adequado (A): seguir calendário habitual, explicar à gestante que seu peso está 

adequado para a idade gestacional, dar orientação nutricional, visando à 

manutenção do peso adequado e à promoção de hábitos alimentares saudáveis; 

• Sobrepeso e obesidade (S e O): investigar obesidade pré-gestacional, edema, 

polidrâmnio, macrossomia, gravidez múltipla; dar orientação nutricional, visando à 

promoção do peso adequado e de hábitos alimentares saudáveis, ressaltando que, no 

período gestacional, não se deve perder peso; remarcar consulta em intervalo menor 

que o fixado no calendário habitual. 
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 Figura 2 – Estado nutricional na gestação, conforme idade gestacional (BRASIL, 2006) 
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Figura 3 – Diagnóstico do estado nutricional da gestante conforme IMC para idade gestacional (BRASIL, 

2006) 

 

Estado nutricional materno e desenvolvimento fetal 

 

O ganho ponderal ao longo da gestação é um fator importante para o crescimento fetal 

(WELLS et al, 2006).  Há consenso na literatura acerca do reconhecimento da influência do 

estado nutricional materno nos períodos pré-gestacional e gestacional, no resultado obstétrico, 
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principalmente no peso ao nascer (TAKIMOTO et al, 2006; YEKTA et al, 2006).  

Padilha et al (2007) e Bondnar et al (2007) relatam maior risco de resultado obstétrico 

desfavorável para gestantes com desvio no ganho ponderal, sendo as obesas mais propensas 

ao desenvolvimento das síndromes hipertensivas da gestação. A obesidade, segundo WHO 

(1995) representa um risco aumentado em cinco vezes para o desenvolvimento de pré-

eclâmpsia entre aquelas mulheres com IMC acima de 35kg/m2. E ainda, segundo McDonald 

et al (2010), mulheres com sobrepeso e/ou obesidade têm maiores riscos de parto prematuro 

antes de 32 semanas e prematuridade induzida antes de 37 semanas.  

Mulheres obesas têm maior risco de desenvolvimento de disfunção placentária em 

função do fluxo sanguíneo debilitado (KRISTENSEN et al 2005), tendo em vista que 

alteração no perfil lipídico é uma comorbidade característica da obesidade (GELONEZE et al, 

2007) e hiperlipidemia pode, através de uma redução na secreção de prostaciclinas e uma 

elevação da produção de tromboxanos, aumentar o risco de trombose e diminuir a perfusão 

placentária. 

Ganho de peso abaixo do recomendado, durante a gestação também é fator de risco 

para desfechos obstétricos insatisfatórios. Diversos fatores parecem influenciar para o ganho 

de peso insuficiente na gestação, como idade materna precoce, baixa estatura, baixos níveis 

sócio econômicos e educacionais, etilismo, drogadicção e baixa ingestão calórica (IOM, 

2007). E o  baixo ganho de peso na gestação (abaixo das faixas de ganho de peso 

recomendadas pelo IOM, 1990) também está relacionado ao crescimento fetal, sendo 

associado à restrição de crescimento intrauterino e consequente nascimento de crianças 

pequenas para idade gestacional e/ou com baixo peso ao nascimento (ABRAMS et al 2000). 

Segundo Spinillo et al (1998), o risco de parto prematuro espontâneo associado ao 

baixo IMC pré-gestacional é maior em mulheres gestantes com menor ganho ponderal nos 2o 

e 3o trimestre gestacional, quando comparadas com aquelas com maior ganho de peso neste 
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período. 

Além da obesidade, outras situações maternas podem interferir  no desenvolvimento 

da gestação e influenciar no nascimento de crianças pequenas para aidade gestacional. A 

hipertensão crônica materna, uma das mais comuns condições apresentadas durante a 

gestação, é uma das situações maternas intimamente relacionada com nascimento PIG, bem 

como a presença de pré-eclampsia (McCOWAN e HORGAN, 2009).  

Pré-eclâmpsia é uma desordem multifatorial da gestação, caracterizada pela presença 

de hipertensão e proteinúria. Em casos mais severos pode haver comprometimento hepático, 

cerebral e renal, resultando em limitado funcionamento placentário e por conseguinte, retardo 

no crescimento fetal e parto prematuro (AYDIN et al, 2008).  

São diversos os fatores determinantes para uma gestação de alto risco, e tão 

importante quanto a avaliação e acomapnhamento maternos, a atenção ao recém-nascido é 

fundamental.  
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Avaliação nutricional do recém-nascido 

 

A avaliação nutricional do recém-nascido permite realizar um diagnostico que reflete 

o padrão médio de crescimento intrauterino. Servindo como base para avaliações a curto 

prazo para identificar crianças em risco para desenvolvimento de complicações perinatais, 

associadas ao desenvolvimento fetal (WHO, 1995).  Além de serem preditoras para desfechos 

a longo termo, as medidas antropométricas do recém-nascidos são utilizadas para determinar 

as necessidades pós parto imediatas (CALLAGHAN e DIETZ, 2010).  

Apesar de todos os avanços tecnológicos, a antropometria continua sendo um 

indicador objetivo, prático, valioso e pouco oneroso na avaliação nutricional e do crescimento 

em diversas faixas etárias, em especial em pediatria (FALCÃO et al, 2001). O crescimento 

manifesta-se por alterações nas medidas antropométricas: peso, comprimento, perímetro 

cefálico. E as relações entre estas medidas traduzem a proporcionalidade do crescimento, 

sendo, portanto úteis para monitorar a adequação do crescimento (CDC, 2000). 

É muito difícil predizer o crescimento ideal de recém-nascidos prematuros, uma vez 

que o crescimento é um processo contínuo e complexo, resultante da interação de diversos 

fatores: genéticos, ambientais, nutricionais e hormonais (EMBLETON, NAOMI; COOKE, 

2001). 

As medidas mais utilizadas na avaliação nutricional do recém-nascido são peso, 

comprimento e perímetro cefalico.  

Peso - Em relação ao crescimento intrauterino, o 3º trimestre de gestação parece ser o 

mais crítico e importante para o ganho de peso fetal (VIUNISKI, 2003; AMANCIO; 

BERNARDI; GOULART, 2003). Consequentemente, crianças prematuras perdem parte deste 

ganho.  
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O peso expressa a dimensão da massa orgânica e inorgânica das células, dos tecidos de 

sustentação, órgãos, músculos, ossos, gordura e água. É uma medida composta, que reflete de 

maneira geral o conteúdo de músculos, pele, ossos e desenvolvimento dos órgãos internos 

(VITOLO, 2003). 

Comprimento - Esta medida reflete as diferenças do potencial genético do crescimento 

e sofre menor influência da nutrição fetal.  Segundo Figueira (2004), ao contrário do peso, o 

comprimento não é influenciado pelo estado hídrico e nem sofre variação negativa. Estatura é 

o indicador do tamanho corporal e do crescimento linear da criança.  

A avaliação do crescimento do RNPT, especialmente daquele pequeno para a idade 

gestacional, é importante para identificar sua condição de saúde e seu prognóstico 

(AMÂNCIO; BERNARDI, GOULART, 2003). Problemas resultantes da prematuridade, 

como anemia, doença pulmonar crônica, doenças neurológicas e desordens no 

desenvolvimento podem interferir no crescimento de RNPT (AMÂNCIO; BERNARDI, 

GOULART, 2003). Portanto, é essencial dar atenção à medida do comprimento, para que seja 

possível relacionar qualquer déficit deste com a possibilidade de desenvolvimento de 

patologias que possam interferir no aumento da estatura. 

Crianças que têm a dinâmica de crescimento diferenciada no primeiro ano de vida, 

como os prematuros de muito baixo peso, devem ter acompanhamento nutricional direto, 

visto que as consequências das decisões com relação à nutrição durante este período podem 

durar por toda a vida (AMÂNCIO; BERNARDI, GOULART, 2003). 

Perímetro cefálico - A medida do perímetro cefálico tem relação direta com o 

tamanho do encéfalo, e consequentemente, seu aumento proporcional indica crescimento 

adequado e melhor prognóstico neurológico (FALCÃO, 1999). O perímetro cefálico é a 

medida antropométrica menos afetada por uma nutrição inadequada e é a primeira que cresce 

ao se atingir uma oferta proteico calórica ideal (FALCÃO; CARDOSO, 2003).  
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Classificação do recém-nascido (RN) 

 

• Quanto à idade gestacional (IG)  

O tempo  de duração esperado para uma gestação normal é de 40 semanas. Tendo este 

como base, determina-se que o recém-nascido com idade gestacional <37 semanas é 

considerado prematuro. E aquele com IG entre 37 e 40 semanas é considerado recém-nascido 

a termo (LUBCHENCO, HANSMAN, DRESSLER, 1963) 

 

Adequação do  para idade gestacional 

 

A classificação do recém-nascido por peso ao nascer e idade gestacional é realizada 

através das curvas de crescimento fetal de Alexander e colaboradores (1996), de acordo com 

as diferentes idades gestacionais, usando-se o critério de percentis. Assim temos:  

 

• Adequado para idade gestacional (AIG) – RN classificado entre o percentil 10 e 

90 da curva;  

• Pequeno para idade gestacional (PIG) – RN classificado abaixo do percentil 10 

da curva; 

• Gigante para idade gestacional (GIG) – RN classificado acima do percentil 90 da 

curva.  
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• Quanto ao peso de nascimento (PN) 

 

Peso adequado é determinado para aquelas crianças com peso ao nascer superior à 

2.500 gramas, enquanto recém-nascido de baixo peso ao nascer é definido como todo recém-

nascido com peso inferior a 2.500 gramas, e muito baixo peso são aqueles recém-nascido com 

peso de nascimento inferior à 1.500gramas, todos independentemente da idade gestacional 

(WHO, 1961). 
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Crescimento fetal 

 

O crescimento intrauterino é um conjunto de eventos do qual depende o futuro 

desenvolvimento do organismo. Resulta do acréscimo de substâncias e do aumento do número 

e do tamanho das células e em condições normais, existe uma relação harmoniosa entre o 

ambiente externo, a homeostase e fisiologia maternas, a integridade da placenta (incluindo seu 

metabolismo, a síntese de hormônios e a transferência de nutrientes) e a fisiologia fetal 

(LOCKWOOD e WEINER, 1986). O fluxo sanguíneo através da placenta é determinante do 

suprimento de nutrientes ao feto, sendo que o crescimento fetal é dependente também da sua 

capacidade de utilizar estes nutrientes (BROLIO et al 2010). O crescimento fetal pode ser 

descrito em três fases: 

1. Fase de hiperplasia celular: há aumento rápido no número de células durante as 

primeiras 16 semanas gestacionais; 

2. Fase de hiperplasia e de hipertrofia concomitantes: de 16 a 32 semanas gestacionais, 

ocorre progressivo decréscimo na taxa de divisão celular com progressivo aumento no 

tamanho celular; 

3. Fase de hipertrofia celular: de 32 semanas até o final da gestação, ocorre rápido 

acréscimo no tamanho celular (acúmulo dos tecidos adiposo, muscular e conjuntivo). 

Crescimento e desenvolvimento fetal são caracterizados pelo aumento progressivo em 

tamanho, complexidade estrutural e maturação funcional. É um processo complexo no qual as 

mudanças são coordenadas sequencialmente ao longo do tempo, e mudanças a nível 

molecular e celular são integradas e proporcionam o desenvolvimento do organismo como um 

todo (WHO, 2003). 

Uma vez que a placenta está bem estabelecida, o crescimento fetal é dependente da 
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integridade materno-placentária, sendo potencialmente influenciado e afetado pelo estresse 

materno, interações metabólicas e estado geral de saúde da mãe (WHO 2003). Qualquer 

influencia adversa no processo de evolução fetal pode trazer consequências futuras, sendo que 

a extensão destas é dependente da natureza desencadeadora, tempo e duração desta alteração 

(WHO, 2003; MURPHY et al, 2006).  

O adequado crescimento placentário é essencial para adequado crescimento fetal. Em 

diversos aspectos, as funções da placenta são críticas para o desenvolvimento de funções 

vitais como aumento de fluxo sanguíneo, transporte de oxigênio, nutrientes e transferência de 

hormônios reguladores do crescimento, da mãe para o feto (MURPHY et al, 2006; 

GLUKMAN et al, 2010), sendo que, a presença de insuficiência placentária pode ser  

responsável por má nutrição fetal, levando à mudanças no peso e comprimento ao nascer 

(GARNICA e CHAN, 1996). 

O terceiro trimestre de gestação é um período de rápido acúmulo de tecido adiposo. 

Crianças nascidas extremamente prematuras são profundamente deficientes em tecido 

adiposo, consequentemente, seu curso pós-natal é frequentemente marcado por um 

comprometimento nutricional prolongado, doenças crônicas e pobre crescimento (UTHAYA 

et al, 2005). 

A sobrevivência de recém-nascidos prematuros aumentou significativamente nas 

últimas décadas, refletindo melhoras no cuidado obstétrico e neonatal (ALMEIDA et al, 2008; 

CURTIS et al, 2006). O nascimento prematuro está intimamente associado à mortalidade 

neonatal e representa a causa mais frequente de morbidade neonatal (CARVALHO e 

GOMES, 2005).  

Crianças prematuras e com baixo peso ao nascer apresentam risco de mortalidade 

significativamente superior a crianças nascidas com peso maior ou igual a 2.500g e duração 

da gestação maior ou igual a 37 semanas (KILSZTAJN et al, 2003) 
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A restrição do crescimento intrauterino representa a inibição patológica do 

crescimento fetal. Existe  uma estreita relação entre restrição de crescimento intrauterino e 

natimortalidade, e ambas condições são resultado de patologias complexas, resultantes da 

interação entre condições maternas,  disfunções placentárias e regulação hormonal (IMDAD 

et al 2011).  

Não há até o momento uma definição padrão de restrição de crescimento intrauterino 

(IMDAD et al, 2011). Alguns autores definem como peso de nascimento abaixo de 2 desvios 

padrão da média para idade gestacional, enquanto outros utilizam como limiar o 3o e 5o 

percentil  de peso para idade gestacional. Há ainda estudos que o termo pequeno para idade 

gestacional é erroneamente utilizado para definir restrição de crescimento intrauterino (WHO, 

1995). 

A The World Health Organization (1995), enfatiza que “pequeno para idade 

gestacional” e “restrição de crescimento intrauterino” não são sinônimos; Recém-nascidos 

pequenos para idade gestacional apresentam peso abaixo do percentil 10 da curva de 

crescimento intrauterino, enquanto recém-nascidos com restrição de crescimento são afetados 

por restrição de nutrientes ou sofrem influencia de outros fatores que inibem crescimento.  

Durante períodos críticos precoces, o organismos tem a habilidade de responder à 

situações adversas através de adaptações à nível celular, molecular e bioquímico. Tal 

adaptação à um estímulo nutricional, pode alterar permanentemente a fisiologia e 

metabolismo do organismo, e continuar a ser expressada mesmo na ausência do estímulo 

inicial (PATEL, SRINIVASAN, 2002). Ou seja, adversidades nutricionais no período 

intrauterino podem desencadear alterações metabólicas permanentes, com consequências 

observadas a longo prazo, independentemente da presença de má nutrição na infância, 

adolescência ou vida adulta. 

Esta relação entre eventos adversos e adaptações com repercussão a longo prazo 
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determina a teoria da programação metabólica, e junto à esta teoria, a hipótese de que a má 

nutrição no período gestacional com resultante baixo peso ao nascer aumenta o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade, resistência insulínica e dislipidemia 

na vida adulta foi apresentada há algumas décadas, e desde então tem sido bem fundamentada 

(BARKER et al 1989; BARKER, 1990; BARKER et al, 1990; OSMOND et al, 1990). 

A importância da nutrição em etapas precoces da vida e a repercussão do estado 

nutricional na saúde da criança tem sido enfatizada, com especial atenção à nutrição do 

prematuro (DUSICK, 2003; HEIRD, 2001; FEWTRELL, 2003). 

Hoje, sabe-se que além do padrão de crescimento intrauterino, o padrão de 

crescimento durante a primeira infância também tem influência sobre a programação 

metabólica, tendo em vista que o padrão alimentar nesta fase e, talvez a maneira como o 

intestino é colonizado por bactérias também podem ter influência no desenvolvimento de 

doenças crônicas a longo prazo (GLUKMAN et al, 2010). 
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O tecido adiposo 

 

O tecido adiposo tem subtipos de células distintas funcionalmente, o adipócito branco, 

para armazenamento de energia, e o adipócito marrom que dissipa energia por termogênese 

(MAIORANA, DEL BIANCO e CIANFARANI, 2007). Adipócitos são células altamente 

especializadas que mantém a homeostase corporal através da regulação da glicose e 

metabolismo lipídico (MAIORANA, DEL BIANCO e CIANFARANI, 2007). 

Desde a descoberta dos hormônios derivados dos adipócitos, o tecido adiposo passou a 

ser considerado não penas um tecido inativo de depósito de gordura, mas um órgão endócrino, 

responsável pela secreção de um variado número de moléculas bioativas, que regulam o 

metabolismo e a homeostase corporal (BRIANA, MALAMTSI-PUCHNER, 2009). 

Estes hormônios adipócitos-derivados são conhecidos como adipocitocinas, um 

variado gama de moléculas envolvidas nos processos inflamatórios, consumo alimentar e 

sensibilidade à insulina (FRUHBECK et al, 2001).  

Diversas adipocitocinas foram descobertas e classificadas em 3 grupos: citocinas 

produzidas basicamente pelo tecido adiposo branco; citocinas produzidas exclusivamente pelo 

tecido adiposo marrom; citocinas produzidas primeiramente em outros tecidos ou órgãos com 

produção simultânea no tecido adiposo. Existe também uma classificação acerca dos efeitos 

metabólicos das adipocitocinas: aquelas que induzem resistência insulínica, e aquelas 

indutoras de sensibilidade insulínica, como a adiponectina e a leptina (MAIORANA, DEL 

BIANCO e CIANFARANI, 2007). 
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Adipocitocinas  

 

Leptina 

Leptina é conhecida como produto do gene ob, e é produzida e secretada pelo tecido 

adiposo, ligando-se ao seu receptor no hipotálamo. É um fator de saciedade que regula peso 

corporal pela indução da diminuição do consumo alimentar e aumento no consumo energético 

(KYRIAKAKOU, 2008; VETTOR et al, 2005), uma vez que informa ao cérebro sobre os 

depósitos de gordura corporal, promovendo o equilíbrio entre ganho e gasto energético 

(PARDO et al, 2004). 

Embora seja primariamente produto do tecido adiposo, vários estudos demonstraram 

que este hormônio também é secretado pela placenta, estômago e músculo, entre outros 

órgãos e tecidos (ELIAKIM et al, 2002).  

Os baixos níveis de leptina ou deficiência nos receptores deste hormônio podem 

induzir obesidade severa ou hiperfagia. Contudo, hiperleptinemia não está associada à perda 

de peso em indivíduos obesos, sugerindo uma resistência à leptina ligada ao excesso de tecido 

adiposo (BRIANA, MALAMTSI-PUCHNER, 2009), e revelando uma correlação positiva 

entre leptina a quantidade de gordura corporal (CARO et al 1996). Já está bastante 

evidenciada a correlação entre leptina e índice de massa corporal, tanto em adultos quanto em 

crianças e ainda com alguns parâmetros metabólicos como índices de resistência insulínica e 

lipídeos plasmáticos (KÖRNER et al, 2007).  

Contudo, o papel da leptina vai além da ação nas condições fisiológicas ou patológicas 

de regulação de apetite e obesidade, sendo também atuante na gestação e crescimento fetal 
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(GRISARU-GRANOVSKY, SAMUELOFF, ELSTEIN, 2008). A concentração sérica de 

leptina reflete a quantidade de tecido adiposo no corpo.  

Todavia, embora a deposição de gordura no feto aumente significativamente durante o 

terceiro trimestre, o papel da leptina durante a gestação ainda não está bem definido 

(HARIGAYA, 1997).  A correlação entre leptina e peso ao nascer, e idade gestacional está 

bem estabelecida (HARIGAYA et a 1997; MELATTI et al, 2010), o que pode estar 

relacionado com aumento de tecido adiposo durante a gestação, a partir da 32a semana 

(MELATTI et al, 2010; MANTZOROS et al, 2009). 

Vários estudos têm demonstrado que o nível elevado de leptina em cordão umbilical 

está correlacionado com peso ao nascer. As concentrações deste hormônio estão aumentadas 

em crianças grandes para a idade gestacional, quando comparadas àquelas pequenas ou 

adequadas para idade gestacional. Em prematuros estes níveis são ainda mais baixos 

(ELIAKIM et al, 2002; Ng PC et al, 2000; HO et al, 2010).  

Os níveis séricos de leptina declinam rapidamente na primeira semana de vida (PARK,  

et al, 2001) e aumentam gradualmente após este período. Contudo, este aumento não 

corresponde ao rápido ganho de peso. Estas mudanças podem refletir alterações hormonais e 

de estado nutricional durante o período perinatal, e sugere que a leptina tem papel importante 

na regulação nas mudanças de peso, até mesmo na primeira infância (ELIAKIM et al, 2002). 

Acerca dos níveis de leptina em crianças adequadas ou pequenas para idade 

gestacional, os estudos são bastante divergentes. Enquanto alguns autores relatam níveis mais 

altos em recém-nascidos a termo, adequados para idade gestacional (TUNG et al, 2009; 

BELTRAND et al, 2009; WEYERMANN et al, 2006), outros reportam que crianças com 

restrição de crescimento intrauterino apresentam níveis mais altos, sugerindo uma produção 

mais ativa de leptina pelo tecido adiposos intra-abdominal destas crianças (KYRIAKAKOU 

et al, 2008).  
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A literatura é bastante robusta em  se tratando de níveis de leptina e pré-eclâmpsia 

materna. Mulhres com presença de pré-eclampsia apresentaram concentrações mais elevadas 

de leptina sérica (MISE et al, 1998). E filhos de pré-eclampticas também apresentaram níveis 

mais elevados de leptina em sangue de cordão umbilical, quando comparados com filhos de 

mulheres sem presença de pré-eclampsia (AYDIN et al, 2008).  Outrossim, estudos apontam 

níveis mais elevados de leptina em sangue de cordão umbilical de prematuros cujo as mães 

receberam corticóide antenatal (SHEKWAT et al, 1998; HYTINANTTI et al, 2000; NgP PC 

et al, 2002).  

Adiponectina  

Adiponectina é uma das várias adipocitocinas secretadas pelos adipócitos e tem 

diversas funções fisiológicas. Seus níveis séricos estão inversamente associados à resistência 

insulínica, marcadores inflamatórios e fatores de risco para doenças cardiovasculares 

(MAIORANA, DEL BIANCO e CIANFARANI, 2007), sugerindo que esta adipocitocina tem 

funções antidiabética, anti-inflamatória e anti-aterogênica (YOSHIDA et al, 2009).  

Adiponectina é encontrada na circulação em diferentes pesos moleculares, e modula a 

ação da insulina, exerce efeitos antiaterogênicos e anti-inflamatórios. Sendo a adiponectina  

de alto peso molecular, a mais abundante em sangue de cordão no nascimento a termo 

(IBÁÑEZ et al, 2008). 

 Embora a adiponectina seja um aminoácido que em humanos deriva apenas do tecido 

adiposo, os seus níveis plasmáticos em obesos diabéticos é significantemente reduzido 

(CIANFARANI et al 2004; IÑIGUEZ et al, 2004). Estando seus níveis inversamente 

proporcionais à gordura corporal, correlacionando-se negativamente com resistência 

insulínica (KYRIAKAKOU et al, 2008; IBÁÑEZ et al, 2008).  
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Níveis séricos de adiponectina estão inversamente associados com peso e índice de 

massa corporal em adultos e crianças (YOSHIDA et al, 2009). Entretanto, nos neonatos estes 

níveis tiveram correlação direta com o peso ao nascimento, tendo os recém-nascidos níveis 

muito mais altos do que os adultos (PARDO et al 2004; STEFFS et al 2004; CORTELAZZI 

et al, 2007) e crianças em idade escolar (KLAMER et al, 2007; ASAYAMA et al 2003, 

LINDSAY et al 2003; KOTANI et al 2004). Kamoda et al (2004) compararam níveis de 

adiponectina em recém-nascidos adequados e pequenos para idade gestacional com um grupo 

controle de crianças com idade média de 10 anos, e os neonatos apresentaram níveis 

significativamente mais altos.  

A adiponectina tem associações positivas com a sensibilidade à insulina em adultos, e 

paradoxalmente é inversamente correlacionada com outros hormônios produzidos pelo tecido 

adiposo, como por exemplo a leptina (PARDO et al, 2004). Tsai et al (2002), ao estudarem 

níveis de adiponectina em uma população Japonesa, encontraram correlação negativa entre os 

níveis desta adipocitocina com o índice de resistência insulínica e perfil lipídico, independente 

da idade e do índice de massa corporal.  

Há relatos também acerca da correlação inversa dos níveis de adiponectina e 

porcentagem de gordura em adultos  (STEFEES et al 2004, YAMAMOTO et al, 2003)  e 

crianças (STEFAN et al, ;NEMET et al, 2003).  Enquanto tal correlação parece ser 

proporcional em se tratando de recém-nascidos (KAMODA et al 2004). Além disto, em 

recém-nascidos, a correlação é positiva também para idade gestacional, tanto em recém-

nascidos de termo (TSAI et al 2004; CHAN et al 2004), quanto em prematuros (KAJANTIE, 

2004; YOSHIDA et al, 2009; YOSHIDA et al 2011) 

Os estudos apresentam resultados bastante divergentes quanto aos níveis de 

adiponectina em crianças pequenas para idade gestacional. Alguns autores relatam relação 

inversa desta adipocitocina com altura, peso e índice de massa corporal, e relação direta com 
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peso de nascimento (CIANFARANI et al 2004), enquanto outros estudos relatam níveis mais 

baixos (IBAÑEZ et al, 2005; KLAMER et al, 2007; LEVY-MARCHAR, CZERNICHOW, 

2006), ou aumentados (LOPEZ-BERMEJO et al, 2004) ou ainda sem alteração significativa 

(EVAGELIDOU ET AL, 2007; MARTINEZ-CORDERO et al, 2006) 

 

 

Figura 4 – Contribuição das adipocitocinas para components da Síndrome Metabólica (KÖRNER et al, 

2007) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Verificar os níveis de adiponectina, leptina e insulina em recém-nascidos prematuros 

de muito baixo peso e recém-nascidos a termo saudáveis nascidos no Centro Obstetrício e 

internados na UTI Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre- RS. 

 

Objetivos específicos 

Comparar níveis de adiponectina, leptina e insulina em recém-nascidos prematuros de 

muito baixo peso e recém-nascidos a termo 

Comparar os níveis destas adipocitocinas entre as crianças nascidas adequadas (AIG) e 

pequenos para a idade gestacional (PIG) 

 

JUSTIFICATIVA 

Adiponectina, o derivado proteico do tecido adiposo mais abundante na circulação tem 

papel importante na sensibilidade insulínica, possivelmente, protegendo contra o 

desenvolvimento de resistência insulínica e síndrome metabólica (SIAHANIDOU et al, 

2006). 

A concentração plasmática de leptina reflete a quantidade de tecido adiposo e sua 

correlação positiva com resistência insulínica (KYRIAKAKOU, 2008).  Além disto, a leptina 

é um hormônio pleiotrópico e citocina envolvida em diversos processos fisiológicos, como 
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regulação de funções endócrinas, inflamação, resposta imune, reprodução e angiogênese 

(KYRIAKAKOU, 2008) 

Nutrição e crescimento durante o período fetal e neonatal têm sido relacionados com 

saúde e doença na vida adulta (SIAHANIDOU et al, 2006). Existe também evidencia de que 

resistência à insulina é prevalente dentre crianças nascidas prematuramente, independente se 

foram pequenas ou adequadas para a idade gestacional (SIAHANIDOU et al, 2006).  

Em recém-nascidos a termo durante o primeiro ano de vida, os níveis de adiponectina 

sérica ou plasmática correlacionam-se positivamente com o tamanho ao nascimento, 

adiposidade neonatal e níveis circulantes de leptina (SIAHANIDOU et al, 2006). 

Possivelmente este efeito também possa estar presente em recém-nascidos pré-termos. 

Portanto, justificamos a relevância do estudo tendo em vista a relação entre baixo peso 

ao nascimento, níveis de adiponectina, leptina, insulina e uma possível prevenção do 

desenvolvimento de síndrome metabólica durante a infância e/ou vida adulta. 
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METODOLOGIA 

 

Delineamento do estudo 

Estudo transversal, controlado 

Período do estudo 

Janeiro de 2010 à Maio de 2011 

Sujeitos 

Recém-nascidos prematuros  de muito baixo peso: aqueles com peso de nascimento 

<1.500g  e idade gestacional < 32 semanas, e recém nascidos a termo: idade gestacional >37 

semanas, nascidos no Centro Obstétrico do do Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS. 

Critérios de inclusão 

Todos os recém-nascidos prematuros de muito baixo peso, ou seja, peso < 1500g e IG 

<32 semanas nascidos no Centro Obstétrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.  

Recém-nascidos a termo, nascidos na mesma instituição,  em número suficiente para 

satisfazer o cálculo amostral 

Critérios de exclusão 

Recém-nascidos que apresentaram malformações congênitas, síndromes 

cromossômicas ou erros inatos do metabolismo, crianças nascidas grande para idade 

gestacional, filhos de mães com DM prévio à gestação. 

Crianças cujos pais ou responsáveis  não assinaram o  Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (anexo I ). 
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Cálculo amostral 

 

A estimativa de cálculo amostral foi realizada a partir do estudo realizado por  Klamer 

et al (2007), assumindo uma diferença mínima de 4pg/mL para adiponectina, entre os 

parâmetros para recém-nascidos prematuros e recém-nascidos a termo. 

Uma amostra de 68 recém-nascidos (34 prematuros muito baixo peso e 34 a termo) 

seria necessária para nível de significância de 5% e poder de 80%.  

Neste estudo realizamos coleta amostras de sangue de cordão umbilical de 55 recém-

nascidos pré-termos e 72 recém-nacidos a termo, totalizando 127 crianças incluídas no estudo. 

 

Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada através do programa SPSS 18.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences Inc, Chicago, Illinois) e  o nível de significância aceito em todas as 

análises foi p<0,05.  

Análise descritiva dos dados está apresentada em porcentagem; para as variáveis 

quantitativas, dados apresentados em média e desvio padrão (média±DP), ou mediana e 

intervalo interquartil (p25-p75), quando estas apresentaram assimetria. 

Teste t de Student  ou Mann-Whitney foram empregados para detecção de diferença 

entre médias.  Regressão linear foi empregada para as variáveis estatisticamente significativas 
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Coleta de amostras de sangue  

A coleta das amostras de sangue  de cordão umbilical foram realizadas  pela 

pesquisadora, imediatamente após o parto, da placenta desprezada, colocadas em tubo com 

presença de anticoagulante EDTA. Levadas ao laboratório e centrifugadas em até 30 minutos. 

Congeladas em freezer -80o até o momento da dosagem.  

 

Dosagem de adipocitocinas 

 

Adiponectina foi dosada utilizando a técnica técina de enzimoimunoensaio, com kit 

R&D Systems (Human Adiponectin/Acrp30 Quantikine SixPak, R&D Systems, Inc. MN, 

USA), cujo limite de detecção é 0.246 ng/mL e coeficiente de variação intra-ensaio de 4.7% e 

inter-ensaios  de 6.9%. 

Leptina foi dosada com a utilização da técina de enzimoimunoensaio com kit R&D 

Systems (Human Leptin Quantikine SixPak, R&D Systems, Inc. MN, USA), cujo limite de 

detecção é menor que 7.8 pg/mL e coeficiente de variação intra-ensaio de 3.2% e inter-

ensaios  de 3.5%. 

Ambas as adipocitocinas foram dosadas em duplicata, pela pesquisadora, na UAMP - 

Unidade de Análises Moleculares e de Proteínas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS.  

 

Dosagem de insulina 
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Insulina foi dosada pelo técnica de quimioluminescência com Sistema Roche 

Diagnóstica (Elecsys 1010, Roche Diagnostica Brasil Ltda), cujo limite de detecção é menor 

que 0.02 µU/mL e coeficiente de variação intra e inter-ensaio menor que 3%.  A dosagem de 

insulina foi realizada pelo laboratório de patologias do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – 

HCPA. 

 

Variáveis estudadas 

 

Para a estruturação do banco de dados foram coletados dados maternos e dados do 

nascimento, conforme ficha de coleta de dados em anexo (anexo II), bem como prontuário 

online da insituição. As variáveis estudadas foram: 

 

Variáveis maternas 

 

• Hipertensão materna crônica: Hipertensão que precede a gravidez ou diagnosticada 

antes da 20ª semana de gestação (Cloherty et al., 2008). 

•  Pré-eclâmpsia: Definida como pressão arterial maior que 140 x 90 mmHg após a 

vigésima semana de gestação, acompanhada por proteinúria significativa e edema, 

sem outra causa para este sintoma (Wagner, 2004). 

•  Diabetes gestacional: Glicemia de jejum maior ou igual a 110 ou glicemia maior 

ou igual a 140 após teste oral de tolerância à glicose, com inicio durante a gestação 

(Freitas et al., 2006). 
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• Presença de infecção urinária (urocultura positiva).  

• Uso de cortioesteróides antenatal 

• Índice de massa corporal (peso dividido pelo quadrado da altura – IMC) para idade 

gestacional  

• Idade materna- em anos 

 

Variáveis neonatais  

 

• Sexo: feminino ou masculino 

•  Dados Antropométricos ao nascimento: peso, comprimento e perímetro cefálico 

– aferidos na sala de parto e registrados em prontuário 

• Idade gestacional: Determinada pela história obstétrica materna (data da última 

menstruação) e confirmada por ecografia obstétrica precoce (nas primeiras 12 

semanas de gestação). Na ausência de dados maternos confiáveis, a idade 

gestacional foi determinada pelo exame físico do recém-nascido, através do 

método de New Ballard (Ballard et al., 1991).  

• Adequação o peso para a idade gestacional: ao nascimento, os recém-nascidos 

foram classificados em de acordo com a curva de Alexander et al (1996) em 

adequados para idade gestacional (AIG): aqueles classificados entre percentil 10 e 

percentil 90 da curva; pequenos pra idade gestacional (PIG): aqueles classificados 

abaixo do percentil 10 da curva. Ser  

• Peso de nascimento abaixo do percentil 3: peso de nascimento abaixo do percentil 

para idade gestacional, de acordo com Richardson et al (2011). 
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Considerações éticas 

 

Os recém-nascidos não foram submetidos ao manuseio pela pesquisadora, tendo em 

vista que a coleta de amostra de sangue foi realizada do cordão umbilical, da placenta 

desprezada. 

As medidas antropométricas da gestante no pré parto, e do bebê ao nascimento fazem 

parte da rotina protocolada no Centro Obstétrico da instituição, portanto, a pesquisa utilizou-

se de dados cadastrados nos prontuários online dos recém-nascidos e suas mães.  

O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre sob número 09-460. 

A coleta de dados teve início apenas após autorização dos pais ou responsáveis, pela 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 1), sendo que estes 

receberam uma cópia do referido termo. 
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RESUMO 

Introdução: Adiponectina e leptina são produzidas no ambiente intrauterino, e estão 

envolvidas no crescimento fetal. Poucos estudos apresentaram dados de níveis de 

adiponectina e leptina comparando recém-nascidos (RN) pequenos e adequados para idade 

gestacional, prematuros de muito baixo peso e a termo. 

Objetivo: Comparar níveis de adiponectina e leptina em sangue de cordão umbilical 

de recém-nascidos prematuros muito baixo peso (MBP) e recém-nascidos a termo, e 

determinar sua relação com peso ao nascer (PN) e ser pequeno (PIG) ou adequado (AIG) para 

idade gestacional.  

Métodos:  Estudo transversal com recém-nascidos prematuros de muito baixo peso 

(MBP), com idade gestacional <32 semanas e peso ao nascer <1500g, e recém-nascidos a 

termo com idade gestacional >37 semanas, nascidos em um hospital terciário,  no período de 

Janeiro de 2010 à Maio de 2011. Critérios de exclusão: presença de malformações congênitas 

maiores, erros inatos do metabolismo, anomalias cromossômicas. Níveis de adiponectina e 

leptina em sangue de cordão umbilical foram determinados por enzimoimunoensaio com kit 

ELISA (R&D Systems). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da instituição 

sob número (09460). Empregados teste t de Student, Mann-Whitney  e regressão linear, e 

aceito nível de significância  p<0.05. 

Resultados: Ao todo foram estudados 127 recém-nascidos, 55 RNPTMBP e 72 a 

termo. Gênero, diabetes gestacional, infeção do trato urinário, idade e IMC maternos foram 

similares em ambos os grupos. Os níveis de adiponectina foram significativamente mais baixo 

nos recém-nascidos pré-termo do que nos recém-nascidos a termo: 1.57±0.74pg/mL versus 

2.4±0.22pg/mL (p<0.001), respectivamente.  Os níveis de leptina foram similares entre os 

grupos: 1.25±0.90pg/mL e 1.38±0.99pg/mL (p=0,481) nos recém-nascidos a termo e 

prematuros respectivamente. Independente de serem adequados ou pequenos para idade 

gestacional, RNPTMBP apresentaram níveis de adiponectina mais baixos (p<0,001). Os 

níveis de leptina e insulina foram similares em ambos os grupos, independentemente de serem 

AIG ou PIG. Na regressão linear com adiponectina como variável dependente, apenas 

prematuridade foi estatisticamente significativo.  

Conclusão:  Prematuridade é o principal fator determinante para os baixos níveis de 

adiponectina em sangue de cordão umbilical em  recém-nascidos. 

Descritores: prematuros, adipocitocinas, leptina, adiponectina, recém-nascidos 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AIG – adequado para idade gestacional 

IG – idade gestacional 

IMC – índice de massa corporal 

MBP – muito baixo peso 

PIG – pequeno para idade gestacional 

PN – peso ao nascer 

RCIU – restrição de crescimento intrauterino 

RN – recém-nascido 

SNAPPE II -  Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension 

TNF-α   - Fator de Necrose Tumoral Alfa 

UTI – unidade de tratamento intensivo 

Nota: Algumas siglas foram mantidas na sua versão original, em inglês, por serem 

assim mundialmente reconhecidas. 
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INTRODUÇÃO 

Baixo peso ao nascer tem sido relacionado com maior risco para desenvolver 

comorbidades perinatais e complicações em longo termo, presença de Síndrome Metabólica 

na vida adulta1,2.  Déficit nutricional durante o período fetal pode produzir importantes 

mudanças no metabolismo lipídico3, tanto que baixo peso de nascimento foi relacionado à 

alteração na distribuição da adiposidade. Portanto, recém-nascidos prematuros são crianças de 

alto risco, uma vez que experimentaram um meio intrauterino adverso2,4. 

O tecido adiposo é um órgão metabólico, com funções além do armazenamento de 

gordura. É  responsável pela interação entre funções endócrinas, metabólicas e inflamatórias5. 

Este tecido tem subtipos distintos de células: o adipócito branco, envolvido no 

armazenamento de energia e o adipócito marrom, envolvido na dissipação energética. E ainda, 

o tecido adiposo produz uma variedade de moléculas envolvidas nos mecanismos 

metabólicos, como a leptina e adiponectina,  que são conhecidas como adipocitocinas6.  

Leptina e adiponectina são produzidas no ambiente intrauterino7,8,e os últimos achados 

sugerem que ambas adipocitocinas estão envolvidas no crescimento fetal8,9.  

A importância da adiponectina como mediadora de desordens metabólicas10 está bem 

descrita, contudo a produção intrauterina desta adipocitocina ainda não foi bem elucidada11 e 

pouco se sabe sobre suas implicações no crescimento fetal10. Os  níveis séricos  de 

adiponectina estão inversamente associados à resistência insulínica, marcadores inflamatórios 

e fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ou seja, estes dados sugerem que esta 

adipocitocina tem funções antidiabética, anti-inflamatória e anti-aterogênica12. 

A leptina materna não ultrapassa a barreira placentária7, portanto a leptina presente no 

cordão umbilical é essencialmente produzida na placenta13 e também derivada do tecido 

adiposo fetal7. Os níveis de leptina em cordão umbilical foram inversamente relacionados às 
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mudanças no peso e comprimento entre o nascimento e o 4o mês de vida em recém-nascidos a 

termo, com níveis de insulina estando intimamente relacionados aos de leptina3. 

Alguns estudos reportaram que recém-nascidos apresentam níveis de adiponectina 

diretamente proporcional ao percentual de gordura, enquanto, ao contrário disto, em adultos14 

e crianças15 a correlação entre níveis de  adiponectina e percentual de gordura é inversa. Os 

níveis de leptina no sangue de cordão  umbilical foram relacionados positivamente com peso 

ao nascer e adiposidade neonatal14. A secreção alterada destas adipocitocinas (leptina e 

adiponectina) pode contribuir para o desenvolvimento de síndrome metabólica, visto seus 

envolvimentos na obesidade,  resistência à insulina, e inflamação16. 

Com o objetivo de esclarecer algumas destas hipóteses acerca de baixo peso ao nascer, 

prematuridade e adipocitocinas desenvolvemos um estudo para determinar e comparar os 

níveis de adiponectina e leptina em sangue de cordão umbilical de recém-nascidos prematuros 

de muito baixo peso e um grupo controle de recém-nascidos a termo. 

MÉTODOS  

Realizado um estudo transversal com recém-nascidos prematuros de muito baixo peso 

(MBP) com idade gestacional (IG) < 32 semanas e peso ao nascer <1500g, e um grupo 

controle de recém-nascidos a termo com idade gestacional > 37 semanas, nascidos em um 

hospital terciário, no período de Janeiro de 2010 à Maio de 2011. Os critérios de exclusão 

foram presença de malformações congênitas maiores, erros inatos do metabolismo ou 

anomalias cromossômicas e  asfixia perinatal, assim como presença de diabete materna prévia 

a gestação.  

Variáveis e desfechos 

Todos os recém-nascidos tiverem protocolo prospectivamente preenchido com dados 

maternos e neonatais, provenientes da rotina assistencial do hospital. As variáveis maternas 
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estudadas foram: Idade materna, tipo de parto, uso de corticoide antenatal (conclusão de 2 

doses de betametasona com 24 horas de intervalo ou 4 doses de dexametasona administradas  

com 12 horas de intervalo, usados mais de 24 horas antes do parto), presenças de infecção 

urinária (urocultura positiva e sinais clínicos),infecção ovular ou corioamnionite clínica (febre 

materna, hipertonia uterina, líquido amniótico fétido ou purulento, leucocitose materna ou 

taquicardia fetal), pré-eclâmpsia e diabete gestacional. Além do índice de massa corporal 

(IMC). O diagnóstico de pré-eclâmpsia materna foi realizado na presença de hipertensão 

arterial (pressão arterial maior que 140 x 90 mmHg  após a vigésima semana de gestação 

acompanhada por proteinúria significativa) e diabetes gestacional foi considerada quando 

havia glicemia de jejum ≥ 110 ou glicemia ≥ 140 após teste oral de tolerância a glicose, com 

início durante a gestação As variáveis neonatais analisadas foram: peso ao nascer, idade 

gestacional (determinada pela melhor estimativa obstétrica com ultrassonografia obstétrica 

precoce e/ou data da última menstruação e confirmada pelo exame físico pediátrico 

imediatamente pós-nascimento), ser pequeno para idade gestacional (abaixo do percentil 10 

de acordo com a curva de referência), crescimento intrauterino restrito (abaixo do terceiro 

percentil da curva de referencia),sexo e escore de SNAPPE II - para os prematuros (obtido nas 

primeiras 12 horas de admissão na UTI neonatal). 

Análises laboratoriais 

Amostras de sangue de cordão umbilical foram coletadas ao nascimento.  Para  níveis 

plasmáticos de insulina o sangue foi armazenado em tubo sem anticoagulante dosado no 

laboratório da instituição pelo método quimioluminescência com o analisador de imuno 

ensaios da Roche Diagnósticos (Elecsys 1010, Roche Brasil Ltda), com limite de detecção 

menor de 0,02uU/mL e coeficiente de variação intra e inter ensaio menor de 3%. Para 

determinar os níveis de leptina e adiponectina, o sangue foi armazenado em tubo com 

anticoagulante EDTA, centrifugado à 3000rpm dentro de 30 minutos. Congelado e 
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armazenado à -80oC até análise. A concentração de adiponectina foi determinada por ELISA - 

R&D Systems kit (Human Adiponectin/Acrp30 Quantikine SixPak, R & D Systems Inc. MN, 

USA), com limite de detecção 0.246pg/mL e coeficiente de variação intra ensaio  de 4.7 % 

and inter ensaio 6.9%. A concentração de leptina foi determinada por ELISA - R&D Systems 

(Human Leptin Quantikine SixPak, R & D Systems Inc. MN, USA),  com limite de detecção 

menor do que 7.8pg/mL e coeficiente de variação intra ensaio 3.2 % e inter ensaio de 3.5%. A 

fim de garantir a qualidade dos ensaios, todas as amostras foram dosadas em duplicata.  

Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da instituição sob número 09-

460. Termo de consentimento livre e esclarecido foi lido e assinado pelos pais e/ou 

responsáveis antes de iniciado o estudo (na admissão no Centro Obstétrico).  

Análise estatística 

O cálculo de tamanho de amostra foi realizado com base em estudo prévio (KLAMER 

et al, 2007)17, assumindo uma diferença de 4pg/mL  para adiponectina entre  recém-nascidos 

prematuros e a termo. Para nível de significância de 5% e 80% de poder, o tamanho de 

amostra calculada foi de 68 crianças (34 recém-nascidos prematuros de muito baixo peso e 34 

recém-nascidos a termo). Amostra adicional foi obtida, para garantir eventuais perdas ou 

problemas técnicos nas análises.  

A análise estatística foi realizada com programa SPSS 18.0 para Windows (SPSS Inc, 

Chicago, Illinois).  Resultados estão apresentados em média e desvio padrão ou mediana e 

intervalo interquartil (percentil 25-75), dependendo do comportamento da variável. 

Considerando-se a assimetria das variáveis adipocitocinas, foram empregadas transformações 

logarítmicas, permitindo assim, emprego de testes estatísticos mais poderosos. Utilizados os 

testes de Mann-Whitney, Qui-Quadrado, t de Student e Regressão Linear.  As variáveis foram 
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incluídas no modelo de regressão linear quando exibiam significância estatística (p<0.05).  

Aceito nível de significância de p<0,05. 

RESULTADOS 

Um total de 127 crianças, 55 prematuros de muito baixo peso e 72 recém-nascidos a 

termo foram incluídos no estudo. Como esperado, todos os dados antropométricos, APGAR e 

idade gestacional foram maiores no grupo dos recém-nascidos a termo. Pré-eclâmpsia foi 

mais prevalente nos prematuros.  Diabetes gestacional, infeção do trato urinário, hipertensão 

prévia, idade e IMC maternos foram equivalentes em ambos os grupos (tabela 1). 

A tabela 2 apresenta os níveis das adipocitocinas e insulina em ambos os grupos. 

Apenas os níveis de adiponectina foram significativamente menores no sangue de cordão de 

recém-nascidos pré-termo, comparados com recém-nascidos a termo saudáveis. 

A partir de modelo de regressão linear com adiponectina como variável dependente, 

seus níveis foram negativamente correlacionados com a prematuridade e não houve 

correlação significativa entre os níveis de adiponectina e leptina, assim como variáveis 

conhecidamente associadas ao nascimento prematuro (tabela 3).  

Nascer prematuro pequeno ou adequado para idade gestacional apresentaram 

diferentes respostas relacionadas aos níveis de adiponectina e leptina: Prematuros nascidos 

adequados para idade gestacional tiveram níveis significativamente reduzidos de adiponectina 

e similares de leptina quando comparados com recém-nascidos a termo AIG. Prematuros PIG 

também tiveram níveis significativamente menores de adiponectina e níveis similares de 

leptina em relação aos seus pares a termo.  Os níveis mais elevados de leptina encontrados nos 

recém-nascidos PIG e pré-termo, não foram estatisticamente significativos (tabela 4). 

Níveis de leptina no cordão umbilical foram significativamente mais altos em recém-

nascidos filhos de mães pré-eclâmpticas, do que naqueles sem presença de pré-eclâmpsia 
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(1.64±1.0pg/mL e 1.1±1.0pg/mL; p=0.019).  Recém-nascidos PIG  de mães pré-eclâmpticas 

tiveram níveis elevados de leptina, quando comparados com recém-nascidos PIG sem pré-

eclâmpsia materna (1.8±0.98pg/mL versus 0.92±0.89pg/mL, respectivamente) (p=0.006);  E 

recém-nascidos prematuros de mães pré-eclâmpticas tiveram níveis de leptina mais elevados 

em sangue de cordão, do que filhos de mães sem presença de pré-eclâmpsia (1.93±0.67pg/mL 

e 0.84±1.15pg/mL, respectivamente).  

No modelo de regressão linear, com leptina como variável dependente, pré-eclâmpsia 

materna e uso de corticóide antenatal foram fatores significantes para níveis mais elevados de 

leptina em recém-nascidos (β=0.487 [0.019 – 0.95695%IC] p=0.013 e β=0.714 [-0.224 – 

1.652 95%IC] p=0.040, respectivamente).  

DISCUSSÃO 

Neste estudo encontramos níveis de adiponectina em cordão umbilical 

significativamente mais baixos em recém-nascidos pré-termo  de muito baixo peso do que em 

recém-nascidos a termo. Por outro lado, os níveis de leptina e de insulina foram similares nos 

recém-nascidos a termo e nos pré-termos. O fato de ser pré-termo e PIG não exerceu 

influencia significativa nos níveis no sangue de cordão umbilical de ambas a adipocitocinas. 

Também não foi observada diferença significativa nos níveis das adipocitocinas (adiponectina 

e leptina) no sangue de cordão entre recém-nascidos a termo AIG e PIG. Contudo, os níveis 

de insulina no sangue de cordão umbilical foram significativamente mais elevados nos recém-

nascidos a termo AIG. Recém-nascidos filhos de mães pré-eclâmpticas apresentaram níveis 

mais elevados de leptina.  

Estudos prévios encontraram níveis de adiponectina em sangue de cordão umbilical 

significativamente mais baixos  em recém-nascidos prematuros  do que em recém-nascidos a 

termo12,17,18. E ainda, uma correlação positiva entre níveis de adiponectina, idade gestacional e 

peso ao nascer para ambos, pré-termos 12,19 e  termo14, consistente com nossos achados. 
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Alguns estudos encontraram níveis mais elevados de adiponectina em recém-nascidos 

a termo e AIG do que naqueles PIG20,21. Não obtivemos diferença nos níveis de adiponectina 

de recém-nascidos a termo AIG e PIG. Kajantie e colaboradores19 também não encontraram 

relação com o  tamanho ao nascimento no grupo de recém-nascidos a termo, por outro lado 

obtiveram valores 20 vezes maiores entre a 24a semana gestacional e a idade gestacional de 

termo para os níveis de adiponectina em sangue de cordão19. Klamer e colaboradores17 

avaliaram prematuros e termo, coletando amostras entre o 5o e o 8o dia de vida para dosar 

adiponectina. Os recém-nascidos AIG apresentaram níveis mais elevados de adiponectina 

independente de serem prematuros ou a termo, o que difere de nossos achados acerca dos 

prematuros. Chandran et al5 sugeriram que outras adipocitocinas produzidas pelo tecido 

adiposo, como por exemplo o TNF-α, inibem a síntese de adiponectina, e de acordo com 

Kajantie et al19, esta inibição não está operativa antes de 32 semanas de gestação, o que 

explica os níveis de adiponectina encontrados no sangue de cordão dos nossos recém-nascidos 

prematuros. 

Dados sobre leptina em sangue de cordão de recém-nascidos prematuros e a termo  e 

sua relação com tamanho de nascimento são controversos e conflitantes. Alguns estudos22,23 

reportaram níveis mais baixos de leptina em recém-nascidos prematuros. Contudo, 

Haytinantti et al24, mostraram níveis mais elevados desta adipocitocina em sangue de cordão 

de recém-nascidos prematuros RCIU. Mellatti et al25 encontraram níveis similares de leptina 

em sangue de cordão de recém-nascidos prematuros e a termo, em concordância com nossos 

achados. Tung et al26, estudaram apenas recém-nascidos a termo e encontraram níveis de 

leptina em sangue de cordão significativamente mais elevados nos AIG do que nos PIG. Neste 

estudo não encontramos diferenças para níveis de leptina em sangue entre AIG e PIG, 

independente de serem prematuros ou a termo, similar à outros estudos3,27 
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Pré-eclâmpsia maternal foi associada à níveis de leptina  mais elevados em sangue de 

cordão umbilical, de acordo com estudos prévios24,28,29. Glucocorticóides são conhecidos 

inibidores da síntese de adiponectina, mas não da síntese de leptina. Encontramos níveis de 

leptina elevados associados ao uso de corticóide antenatal28,30. 

Em nosso estudo, os níveis de insulina em sangue de cordão umbilical foi similar entre 

recém-nascidos prematuros e a termo18. Nossos recém-nascidos a termo e AIG apresentaram 

níveis mais elevados de insulina, de acordo com estudos prévios18,20
. 

Nossos dados reforçam estudos prévios17,19 onde a nascer premature foi significante 

como preditor independente para níveis mais baixos de adiponectina. Apesar de haver 

resultados conflitantes, que encontraram o fato de ser PIG como fator preditor independente 

para níveis menores de adiponectina17. 

Nossos achados induzem a pensar na prematuridade como fator de risco para o 

desenvolvimento de Síndrome Metabólica, e nascer a termo pode ser um fator protetor, uma 

vez que, além das possibilidades de serem afetados pelas comorbidades que resultam do 

ambiente intrauterino adverso, os prematuros de muito baixo peso tem níveis mais baixos de 

adiponectina do que os recém-nascidos a termo. Mostramos também o papel da pré-eclâmpsia 

materna e uso de corticóide antenatal nos níveis de leptina em sangue de cordão umbilical.  

Nosso estudo tem limitações de um estudo transversal. Neste momento não é possível 

conhecer as implicações da secreção destas adipocitocinas no período fetal em médio e longo 

prazo. Outra limitação é o tamanho de amostra reduzido para as análises da concentração de 

leptina. Um ponto positivo de nosso estudo é que incluímos apenas prematuros PN<1500g e 

um grupo controle de recém-nascidos a termo saudáveis, provendo dados sobre o 

comportamento da leptina e adiponectina não apenas em recém-nascidos saudáveis, mas 

também em uma população, de alto risco,  pouco estudada: os prematuros de muito baixo 

peso.  



 
75

Embora os níveis de leptina e insulina tenham sido similares em prematuros e a termo, 

pudemos demonstrar que prematuros tiveram níveis mais baixos de adiponectina, 

independente de serem PIG ou AIG; e prematuridade foi o principal fator determinando para 

esses níveis em sangue de cordão umbilical. Os níveis de leptina elevados nos recém-nascidos 

prematuros, filhos de mães pré-eclâmpticas de nosso estudo sugerem que fatores perinatais 

podem interferir na secreção desta adipocitocina. E nossos achados suportam estudos futuros, 

desenhados para desenvolvimento de estratégias preventivas para Síndrome Metabólica na 

infância precoce, principalmente nesta população de alto risco, como os prematuros de muito 

baixo peso.  
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Tabela 1 – Características da população estudada 

Variáveis  Prematuros  (n=55) A termo (n=72) Valor p 

Idade gestacional – semanas 29,7 ±2,7 38,9 ± 1,3 <0,001 

Peso ao nascer – gramas 1096,36 ± 256 3230,28 ±448,4 <0,001 

Comprimento – cm 35,7 ±3,1 48,9 ±1,8 <0,001 

Perímetro cefálico 26,3 ±2.,35 34,1 ±1,4 <0,001 

Meninos 31 (56,4 %) 33 (45,8%) 0,284 

PIG 28 (50,9 %) 9 (12,5%) <0,001 

< percentil 3 11 (20,0%) 0 <0,001 

Pré-eclâmpsia materna 24 (45,3%) 6 (8,3%) <0,001 

Diabetes Gestacional 3 (5,6%) 6 (8,3%) 0,731 

Infecção trato urinário 14 (25,5%) 6 (8,3%) 0,013 

Hipertensão Crônica prévia 10 (18,2%) 2 (2,8%) 0,005 

APGAR 1' ** 6 (3-8) 9 (8-9) <0,001 

APGAR 5' ** 8 (7-9) 9 (9-10) <0,001 

SNAPPE II ** 12 (0-22) 0 0,302 

Idade materna – anos 27,3 ±5,8 25 ±6,7 0,041 

IMC materno – kg/m2  28,8 ±6,67 30,5±6,7 0,130 

* teste t Student  (Média± DP)/   ** Mann-Whitney (Mediana - p25-p75) 
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Tabela 2 – Adipocitocinas e insulina em sangue de cordão de recém-nascidos prematuros e a 

termo 

Variáveis Prematuro A termo Valor p 

Insulina (uU/mL)* 0,25 ±0,58 0,27 ±0,40 0,834 

logLeptina (pg/mL)* 1,38 ±0,99 1,25 ±0,90 0,481 

logAdiponectina  (pg/mL)* 1,57 ±0,74  2,4 ±0,22 <0,001 

* teste t Student  (Média± DP) 
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Tabela 3 –  Regressão linear - Fatores associados com adiponectina em sangue de cordão 

umbilical  

Variáveis Β 95%CI P value 

PIG 0,166 (-0,010 – 0,494) 0,060 

Nascer prematuro -0,639 (-1,083 -  -0,613) <0,001 

< Percentil 3 0,068 (-0,227 – 0,543) 0,812 

Pré-eclâmpsia Materna 0,034 (-0,196 – 0,301) 0,677 

Infecção trato urinário 0,037 (-0,197 – 0,332) 0,616 

Hipertensão prévia 0,162 (-0,083 – 0,407) 0,194 

* Regressão Linear – adiponecinta como vairável dependente 
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Tabela 4 -  Comparação entre recém-nascidos AIG e PIG, prematuros e a termo 

 

Variáveis 

AIG PIG 

Prematuro 

(n=27) 

A termo 

(n=67) 

Valor p Prematuro 

(n=28) 

A termo 

(n=9) 

Valor p 

Peso ao nascer* 1060 ±234a 3347±333c <0,001 1131±275 a 2407±223 d <0,001 

Idade gestacional* 28,3±2,2 a 39 ±1,3 c <0,001 31,1±2,4b 38,3±1,2 c <0,001 

Pré-eclâmpsia materna 10 (37%) a 4 (6,3%) c 0,001 14 (50%) a 2 (22,2%) c 0,248 

Idade materna* 26,6 ±6,22 a 25,2±6,8 c 0,353 28,07±5,4 a 23,6±6,7 c 0,049 

IMC materno* 28,2±7,6 a 30,6±5,9 c 0,121 29,3±5,7 a 29,5±4,3 c 0,910 

Insulina* 0.24±0,5 a 0,31±0,4 c 0,526 0,25±0,6 a 0,06±0,3d 0,073 

logAdiponectina* 1,4±0,9 a 2,4±0,2 c <0,001 1,7±0,5 a 2,4±0,13 c <0,001 

logLeptina* 1,24±1,11 a 1,3±0,9 c 0,802 1,5±0,8 a 0,95±1,1 c 0,142 

*teste t Student  (Média± DP) 

a,b - letras iguais não apresentam diferença estatisticamente significativa entre prematuros PIG e AIG 

c,d - letras iguais não apresentam diferença estatisticamente significativa entre a termo PIG e AIG 
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List of abbreviations 

 

AGA  Adequate for gestational age 

BMI   Body mass index 

BW  Birth weight 

FIPE – Fundo de incentivo a Pesquisa  

GA  Gestational age 

IUGR  Intrauterine growth restricted 

NICU  Neonatal intensive care unit 

SGA  Small for gestational age 

SNAPPE II  Score for Neonatal Acute Physiology and Perinatal Extension II 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

TNF-α    Tumor Necrosis Factor Alpha 

VLBW   Very low birth weight 
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ABSTRACT 

Background: Few studies have showed adipocytokines cord blood concentrations 

compared between small and appropriate for gestational age, and very low birth weight 

preterm (VLBW) and full term newborns.  

Aim:  To compare adiponectin and leptin concentrations in preterm and term, and to 

determine their relation with birth weight (BW) and being small (SGA) or appropriate (AGA) 

for gestational age. 

Methods: A cross sectional study of VLBW preterm newborns with GA<32 weeks 

and BW<1500 grams, and term newborns with GA>37 weeks born at our Hospital from 

January 2010 to May 2011. Exclusion criteria: major congenital malformation, inborn errors 

of metabolism, chromosomal anomalies. Adiponectin and leptin were determined by 

enzimoimunoassay with ELISA kits (R&D-Systems). Student's t test, Mann-Whitney test and 

linear regression were used. Level of significance p<0.05 was accepted.  

Results:  A total of 127 newborns were studied, 55 VLBW preterm, 72 full term. 

Gender, maternal gestational diabetes, urinary tract infection, maternal age and BMI were 

similar in both groups. Adiponectin concentrations were significantly lower in preterm than in 

fullterm infants: 1.57±0.74pg/mL versus 2.4±0.22pg/mL (p<0.001), respectively. Leptin 

concentrations were similar in both groups: 1.25±0.90pg/mL and e 1.38±0.99pg/mL 

(p=0,481) in term and preterm infants, respectively. Despite being AGA or SGA, VLBW 

preterm showed lower concentrations of adiponectin (p<0,001). Leptin and insulin 

concentrations were similar, independently of being AGA or SGA. In linear regression with 

adiponectin as dependent variable, only prematurity was significant. 

Conclusion: Prematurity is the main determinant factor for lower adiponectin 

concentration in umbilical cord blood of newborns. 

Keywords: preterm, adipocytokines, leptin, adiponectin, newborn, very low birth 

weight. 
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Introduction 

Low birth weight has been associated with increased risk of perinatal comorbities and 

long term complications, such as Metabolic Syndrome (1,2). Under nutrition during fetal 

period may produce important changes in lipid metabolism (3). Low birth weight has been 

linked to altered adiposity distribution. Therefore, preterm infants are at a higher risk since 

they experience an adverse intrauterine environment (2,4). 

Moreover, besides storing fat, adipose tissue produces and secretes hormones that 

have important endocrine, metabolic and inflammatory functions (5). This tissue produces 

leptin and adiponectin, both are known as adipocytokines, which have an importance in 

modulating metabolism and energy homeostasis (6).  

Recent studies have suggested that leptin and adiponectin are involved in fetal growth 

(7-11). Adiponectin, as a mediator in metabolic disorders (12) has already been described, 

however the intra utero production of this adipocytokine is not elucidated yet (13,14) and little 

is known about its implications in fetal growth (12). Maternal leptin does not cross the 

placental barrier (11). Therefore, the leptin cord blood concentrations are derived from the 

placenta(15) and from fetal adipose tissue (11,15). 

Adiponectin concentrations have been described as directly proportional to fat 

percentage in newborns. Paradoxically, adult and children display inverse correlation between 

adiponectin concentration and fat percentage (16,17). Leptin cord blood concentration have 

been positively related to birth weight and neonatal adiposity (17,18). 

The aim of our study is to determine and compare cord blood adiponectin and leptin 

concentration of very low birth weight (VLBW) preterm infants and a control group of full 

term healthy newborns. 

Methods 
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A cross sectional study of VLBW with gestational age (GA) < 32 weeks and birth 

weight < 1500 grams, and a control group of full term healthy newborns with GA ≥ 37 weeks, 

born at a tertiary hospital from January 2010 to May 2011 was conducted. Exclusion criteria 

were: presence of major congenital malformation, inborn errors of metabolism or 

chromosomal anomalies, and perinatal asphyxia, as well as newborns delivered by mothers 

with diabetes. 

Outcomes and variables 

All included newborn had a protocol filled with maternal and neonatal data. Maternal 

variables were: maternal age, type of delivery, antenatal use of corticosteroid, occurrence of 

preeclampsia, essential hypertension, and maternal gestational diabetes, presence of clinical 

chorioamnionitis (maternal fever, uterine hypertonicity, purulent or foul smelling amniotic 

fluid, maternal leukocytosis or even fetal tachycardia) or urinary tract infection (positive urine 

culture). Antenatal steroid use was defined as the completion of 2 doses of betamethasone 24 

hours apart or 4 doses of dexamethasone given 12 hours apart, used more than 24 hours prior 

to delivery. Diagnosis of maternal preeclampsia was arterial hypertension (blood pressure 

≥140 mmHg systolic and/or ≥90 mm Hg diastolic) developing after 20 weeks of gestation and 

proteinuria >300 mg in a 24-hour urine sample in the absence of previous hypertension or 

renal disease. We also evaluated mother’s body mass index (BMI) at the moment of delivery.  

Neonatal variables prospectively analyzed were: birth weight, gestational age 

(evaluated by maternal last menstrual period and confirmed by early obstetrical ultrasound 

and neonatal clinical examination), gender, small for gestational age (defined as a birth weight 

below tenth percentile according Alexander’s (19) growth charters, and intrauterine growth 

restriction considered by birth weight below third percentile. Score for Neonatal Acute 

Physiology and Perinatal Extension II (SNAPPE II) at NICU admission for the preterm 

newborns. Leptin, adiponectin and insulin cord blood concentration were analyzed. 
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Blood assays 

Umbilical venous cord blood samples were collected at birth. Cord plasma insulin was 

assayed using the chemiluminescence method- immunoassay analyzer from Roche 

Diagnostics (Elecsys 1010, Roche Brazil Ltda), for which the detection limit is less than 

0.02uU/mL and the coefficient of variation intra-and inter-assay is less than 3%. Immediately 

after birth, the sample was drawn into tubes without anticoagulant and it was measured in the 

institutional laboratory. To determine leptin and adiponectin concentration, the cord blood 

was stored in EDTA-containing tubes and centrifuged at 3000 rpm within 30 minutes with 

plasma, frozen and stored at - 80 ° C until the analyses were made. ELISA - R&D Systems kit 

(Human Adiponectin/Acrp30 Quantikine SixPak, R & D Systems Inc. MN, USA), for which 

the detection limit is 0.246 pg/mL and the coefficient of variation intra-assay is 4.7 % and 

inter-assay 6.9% was used to determine adiponectin cord blood concentration. ELISA - R&D 

Systems (Human Leptin Quantikine SixPak, R & D Systems Inc. MN, USA), for which the 

detection limit is less than 7.8 pg/mL and coefficient of variation intra-assay 3.2 % and inter-

assay 3.5% was used to determine leptin cord blood concentration. All samples were 

performed in duplicate. 

Ethical considerations 

The study protocol was approved by the institutional review boards and hospital’s 

ethics committee under the number 09-460. Informed Consent Forms were read and signed by 

parents or guardians prior to the study. 

Statistical Analysis 

Sample size calculation was performed based on previous studies (Klamer et al, 

2007)(20) assuming a difference of 4pg/mL for adiponectin between preterm and term 

newborns. For significance level of 5% and 80% power, the sample size was 68 children (34 



 
88

VLBW preterm and 34 full term newborns). Statistical analysis was performed using SPPS 

18.0 for windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois). Data are presented in mean and standard 

deviation or median and interquartile range (from the 25th to the 75th percentiles), depending 

on the behavior of the variable. Variables that were not normally distributed (adiponectin and 

leptin) were log transformed before analyses. Mann-Whitney, chi-square and t tests were 

applied, as well as linear regression. Variables were included in linear regression model when 

they exhibited statistical significance (p<0.05).  The accepted significant level was at p < 

0.05.  

Results 

A total of 127 children, 55 VLBW preterm and 72 term newborns were included in the 

study. All anthropometric data, APGAR and gestational age were higher in the term group; 

antenatal corticosteroid use and maternal preeclampsia were more often in preterm newborns. 

Gestational diabetes, urinary tract infection, previous hypertension, maternal age and maternal 

BMI were similar in both groups (table 1). Table 2 shows the adipocytokines and insulin 

concentrations in both groups. Only adiponectin concentration were significant lower in 

preterm group than term healthy newborns group. 

In the linear regression model, with adiponectin as a dependent variable, adiponectin 

concentration were negatively associated with prematurity, and no significant association 

between adiponectin concentration and variables known to have relationship with being born 

prematurely was observed (table 3).  

Born preterm AGA or SGA cause different responses regarding adiponectin and leptin 

concentration: preterm AGA had significant lower adiponectin concentration and similar 

leptin concentration than AGA full term. Preterm SGA had significant lower adiponectin 

concentration than SGA full term. The higher leptin concentration found in the SGA preterm 

than AGA full term was not statistically significant. We found insulin concentration 
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significantly higher in AGA than SGA full term infants (table 4).  

Leptin cord blood concentration were significantly higher in the newborns of pre-

eclamptic mothers compared to newborns without maternal preeclampsia (1.64±1.0pg/mL and 

1.1±1.0pg/mL; p=0.019). SGA infants with maternal preeclampsia (1.8±0.98pg/mL) had 

higher leptin than SGA of non pre-eclamptic mothers (0.92±0.89pg/mL) (p=0.006); and 

preterm infants delivered by pre-eclamptic mothers had higher leptin cord blood than non pre-

eclamptic mothers (1.93±0.67pg/mL and 0.84±1.15pg/mL, respectively).  In the linear 

regression model, with leptin as dependent variable, maternal preeclampsia and antenatal 

corticosteroid were significant factors for higher leptin concentration (β=0.487 [0.019 – 

0.95695%IC] p=0.013 and β=0.714 [-0.224 – 1.652 95%IC] p=0.040, respectively). 

Discussion 

In this study we found lower cord blood adiponectin concentration in very low birth 

weight preterm than full term infants, while cord blood leptin and insulin concentration were 

similar in both groups. In SGA and preterm infants were not found any significant difference 

between adipocytokines concentration. Also, adipocytokines cord blood concentrations were 

similar for SGA and AGA full term infants. However, insulin cord blood concentrations were 

higher in AGA full term infants. 

According to our data, previous studies found significantly higher adiponectin cord 

blood concentration in full term newborns (20,21,22), compare to preterm infants, and a 

positive correlation of adiponectin concentration, gestational age and birth weight for both 

preterm (21, 23-25) and term newborns (17,26). 

Previous studies stated that AGA full term newborns had higher concentration of 

adiponectin than SGA (27,28). We didn’t find differences on adiponectin concentration of 

AGA and SGA full term infants. Kajantie et al (24) also did not show a relationship between 
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size at birth and adiponectin concentration in term infants. However, they found a 20-fold rise 

between 24 gestational weeks and term for adiponectin cord blood concentration (24). 

Klamer et al (20) studied preterm and term infants, collecting blood samples between 

the 5th and the 8th day of life to obtain adiponectin concentration. Regardless of being term or 

preterm, their AGA had higher adiponectin concentration. Chandran et al (5) suggested that 

other adipocytokines produced by the adipose tissue, for exemple TNF-α, inhibit adiponectin 

synthesis and, according to Kajantie et al31
, this inhibition is not expressed before the fetus’ 

32nd week. Our results are in line with theses studies regarding adiponectin concentration in 

SGA preterm infants.  

Controversy exists regarding leptin cord blood concentration of preterm and term 

newborns and their relationship with size at birth. Some studies (29,30) reported lower leptin 

concentration in preterm newborns. Meanwhile, Haytinantti et al (31), showed higher 

concentration of this adipocitokyne in cord blood of IUGR preterm newborns. Mellatti et al 

(32) found similar leptin cord blood concentration in preterm and full term infants, in 

accordance to our findings. Tung et al (33) studied only full term infants, showing significant 

higher leptin cord blood concentration in AGA than SGA.  We didn’t find any differences 

between AGA and SGA; preterm and full term newborns for leptin, similar to several other 

studies  (3,34-37). 

Maternal preeclampsia was associated with higher leptin concentration in cord blood, 

according to previous studies (31,38,39). Glucocorticoids are known inhibitors of adiponectin 

synthesis, but not leptin. We found high leptin concentration associated with antenatal 

corticosteroids use (39,40). 

In our study, cord blood insulin concentrations were similar in preterm and full term 

infants. And AGA full term infants showed higher insulin concentration, consistent to 

previous publications (22,28). 
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Being born prematurely is significant as an independent predictor for lower 

adiponectin concentration (20,24,27). Our results lead us to think that prematurity is a risk 

factor for the development of Metabolic Syndrome, and being born full term might be 

protective since very low birth weight preterm newborns had lower concentration of 

adiponectin than full term infants. We also showed the role of maternal preeclampsia and the 

antenatal corticosteroid use on high leptin concentration. 

Our study has the limitations of a cross sectional study. At this moment we cannot 

discuss the medium and long-term implications of leptin and adiponectin secretion during the 

fetal period. Another limitation is the small sample size of very preterm infants for leptin 

analyses.  

The strengths are that we included only preterm infants with birth weight less than 

1500 grams with strict criteria for cases and a control group of healthy full term infants, 

providing data about the behavior of these adipocytokines not only in healthy term infants, but 

also in a rarely addressed population: very low birth weight preterm infants.  

Although leptin and insulin were similar in preterm and full term infants, we could 

demonstrate preterm infants had lower adiponectin concentration, independently of being 

AGA or SGA, and prematurity was the main determinant factor for those lower umbilical 

cord blood concentrations of newborns.  Our higher leptin concentration in preterm delivered 

by pre-eclamptic mothers suggested that perinatal factors might interfere in the secretion of 

these adipocytokines. Our findings give support to further studies designed to develop 

preventive strategies to Metabolic Syndrome in the early childhood, especially in high-risk 

populations, as the very low birth weight preterm.  
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Table 1 – Characteristics of studied population 

Variables Preterm (n=55) Term (n=72) P value 

Gestational Age -weeks* 29.7 ±2.7 38.9 ± 1.3 <0.001 

Birth weight - g * 1096.36 ± 256 3230.28 ±448.4 <0.001 

 Lenght- cm * 35.7 ±3.1 48.9 ±1.8 <0.001 

Head circunference - cm * 26.3 ±2.35 34.1 ±1.4 <0.001 

Boys 31 (56.4 %) 33 (45.8%) 0.284 

SGA 28 (50.9 %) 9 (12.5%) <0.001 

< 3rd percentile 11 (20.0%) 0 <0.001 

Antenatal  corticosteroid use 41 (74.5%) 0 <0.001 

Maternal preeclampsia 24 (45.3%) 6 (8.3%) <0.001 

Gestational Diabetes Mellitus 3 (5.6%) 6 (8.3%) 0.731 

Urinary tract infection 14 (25.5%) 6 (8.3%) 0.013 

Previous chronic hypertension 10 (18.2%) 2 (2.8%) 0.005 

APGAR 1' ** 6 (3-8) 9 (8-9) <0.001 

APGAR 5' ** 8 (7-9) 9 (9-10) <0.001 

SNAPPE II ** 12 (0-22) 0 0.302 

Maternal age - years * 27.3 ±5.8 25 ±6.7 0.041 

Maternal BMI kg/m2 * 28.8 ±6.67 30.5±6.7 0.130 

* Student t test (Mean± SD)/   ** Mann-Whitney (Median - p25-p75) 
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Table 2 - Adipocytokines and insulin cord blood concentration in term and preterm newborns 

Variables Preterm Term p value 

Insulin (uU/mL)* 0.25 ±0.58 0.27 ±0.40 0.834 

logLeptin (pg/mL)* 1.38 ±0.99 1.25 ±0.90 0.481 

logAdiponectin  (pg/mL)* 1.57 ±0.74  2.4 ±0.22 <0.001 

* Student t test (Mean± SD)    
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Table 3 – Factors associated to high adiponectin in cord blood  

Variables Β 95%CI P value 

SGA 0.166 (-0.010 - 0.494) 0.060 

Prematurity -0.639 (-1.083 -  -0.613) <0.001 

< 3rd percentile 0.068 (-0.227 - 0.543) 0.812 

Maternal preeclampsia 0.034 (-0.196 - 0.301) 0.677 

Urinary tract infection 0.037 (-0.197 - 0.332) 0.616 

Previous chronic hypertension 0.162 (-0.083 - 0.407) 0.194 

*Linear regression- adiponectin as dependent variable
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Table 4 - Comparison between AGA and SGA term and preterm newborns 

 

Variables 

AGA SGA 

Preterm 

(n=27) 

Term 

(n=63) 

P value Preterm 

(n=28) 

Term 

(n=9) 

P value 

Birth weight * 1060 ±234a 3347±333c <0.001 1131±275a 2407±223d <0.001 

Gestational age* 28.3±2.2a 39 ±1.3c <0.001 31.1±2.4b 38.3±1.2c <0.001 

Maternal preeclampsia 10 (37%) a 4 (6.3%)c 0.001 14 (50%)a 2 (22.2%)c 0.248 

Maternal age * 26.6 ±6.22 a 25.2±6.a 0.353 28.07±5.4a 23.6±6.7c 0.049 

Maternal BMI * 28.2±7.6 a 30.6±5.c 0.121 29.3±5.7a 29.5±4.3c 0.910 

Insulin* 0.24±0.5 a 0.31±0.4 c 0.526 0.25±0.6a 0.06±0.3d 0.073 

logAdiponectin* 1.4±0.9a 2.4±0.2c <0.001 1.7±0.5a 2.4±0.13c <0.001 

logLeptin* 1.24±1.11a 1.3±0.9c 0.802 1.5±0.8a 0.95±1.1c 0.142 

*Student t test (Mean± SD) 

a, b –  same letter:  no statistically significant difference for  preterm PIG e AIG 

c, d –  same letter:  no statistically significant difference for full term PIG e AIG 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso apresentam padrão alterado da 

secreção de adipocitocinas. Tal alteração, junto às adversidades do periodo intratuterino e 

comorbidades vivenciadas no período perinatal determinam a prematuridade como fator 

importante para predisposição ao desenvolvimento de Síndrome Metabólica, a curto, médio 

e longo prazo. 

 O acompanhamento interdisciplinar do crescimento e desenvolvimento global de 

crianças nascidas prematuras de muito baixo peso é essencial para que possamos investigar 

fatores influenciadores e preditores de Síndrome Metabólica na infância precoce, bem como 

determinar estratégias preventivas para estas desordens metabólicas. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que baixo peso ao nascimento está associado 
com o aumento do risco para doenças do coração quando é adulto e também diabetes e pressão alta. 

 Adiponectina é uma dos vários hormônios liberados pelo tecido adiposo (gordura do corpo), 
e a sua quantidade no sangue parece proteger de  complicações do baixo peso ao nascimento, como 
diabetes, pressão  alta, doenças do coração e entupimento dos vasos do coração.  

A leptina é outro hormônio secretado pelo tecido adiposo (gordura do corpo), e faz o 
contrário da adiponectina, ou seja, quanto mais leptina no sangue, mais gordura no corpo e isto 
poderá fazer mal  para o coração na vida adulta. 

O nosso objetivo com este estudo é avaliar os níveis destes hormônios no sangue de cordão 
umbilical recém-nascidos prematuros e de recém-nascidos a termo, nascidos no Centro Obstétrico do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, visto que avaliando estes níveis poderemos ajudar futuramente 
estas crianças a evitar o desenvolvimento das complicações. 

Para tanto, solicito que autorize a coleta de dados do seu filho, que será realizada da seguinte 
maneira:  

- Após o nascimento,  coletaremos sangue do cordão umbilical, e não haverá contato com o 
bebê. 

Seu filho não sofrerá qualquer intervenção exclusiva para a pesquisa. Se caso não 
concordares com o estudo, não haverá qualquer prejuízo ao atendimento de seu filho na UTI e, 
mesmo autorizando, poderá desistir a qualquer momento, sem nenhuma alteração no tratamento de 
rotina assistencial que o bebê está recebendo. 

Eu, _____________________________________________________________, 
responsável pelo RN de _________________________________________________, fui informado 
sobre os objetivos do estudo e sua justificativa. Fui esclarecido sobre procedimentos aos quais meu 
filho será submetido.  

Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas e sei que poderei entrar em contato com a 
pesquisadora Ana Carolina Terrazzan, pelo telefone (51) 84516101 para maiores esclarecimentos, ou 
com o Comitê de Ética do HCPA pelo fone (51)33598142 

Porto Alegre, ____ / ____ / ____ 

 

_____________________                                         _____________________ 
                  Responsável                                                                        Pesquisador 
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ANEXO II – FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

NOME REGISTRO BEBÊ 

NOME DA MÃE REGISTRO MÃE 

Dados maternos 
Idade (meses) Peso (kg) Altura (m) IMC (kg/m²) 

Observações 
 

Classificação IMC 

Dados do nascimento 

Data nasc.: SEXO    1.F, 2.M TIPO DE PARTO 1.V, 2.V+F, 3.C 

Adequação IG:   1. AIG, 2. PIG IG final: APGAR 1 APGAR 5 

PN (g) COMP (cm) PC(cm) Escore SNAPPE-II  (valor) 

Mãe com pré eclampsia   1.SIM, 2. NÃO Uso de corticóide Mãe/RN  1.SIM, 2. NÃO 

Ventilação mecânica  1.SIM, 2. NÃO Asfixia neonatal    1.SIM, 2. NÃO 

Tempo de VM CPAP 1. SIM, 2. NÃO DISPLASIA 1. SIM, 2. NÃO 

Enterocolite necrosante     1.SIM, 2. NÃO DMH   1.SIM, 2. NÃO Óbito 1.SIM, 2. NÃO 

SEPSE     1. HEMOCULTURA <72 +     2. HEMOCULTURA >72 +      3. SEPSE CLINICA 

Observações 

Análise laboratorial – SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL – A Solicitação insulina:  

Leptina (pg/mL) 
 

Adiponectina (pg/mL) Insulina (uU/mL) 

Análise laboratorial – SANGUE BEBÊ – IDADE CORRIGIDA DE 36 
SEMANAS – B 

Solicitação insulina:  

Leptina (pg/mL) 
 

Adiponectina (pg/mL) Insulina (uU/mL) 

No do RN na pesquisa 
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