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1. BEVEZETÉS
1.1 Az étvágyszabályozás
Bár az egyes étkezések tápanyag-összetétele és energiatartalma között jelentős
különbségek lehetnek, hosszú távon az energia-felvétel és –leadás egyensúlya nagyon
pontosan szabályozott. Már 1953-ban feltételezték, hogy a zsírszövetben a zsírszövet
mennyiségével arányosan gátló jelek keletkeznek. Úgy gondolták, hogy éhezéskor a
zsírszövet mennyisége csökken, így a táplálékfelvételt gátló szignál mértéke is csökken,
tehát a táplálékfelvétel növekedni tud, amíg az energiadeficit nem pótlódik. Ez a modell
nem magyarázta az egyes étkezések méretének szabályozását. Húsz évvel később azt
feltételezték, hogy étkezés közben keletkeznek olyan szignálok (a gastrointestinalis
traktus falából felszabaduló molekulák) amelyek az étkezés befejezéséhez vezetnek. Az
étvágyszabályozásban részt vevő vegyületek nagy része részt vesz számos más, a
tápláltsági állapottól függő folyamat szabályozásában is, mint pl. a szénhidrát- és
zsíranyagcsere, a növekedés vagy a reprodukció.
1.1.1 A zsírszöveti étvágyszabályozó rendszer
Az energia homeostasis hosszú távú szabályozását a szervezet tápláltsági állapotát a
központi idegrendszer felé közvetítő peptidek teszik lehetővé, melyeket adipozitási
szignáloknak nevezünk. Ezekre a peptidekre jellemző, hogy termelődésük a zsírszövet
mennyiségével arányos, átjutnak a vér-agy gáton, a központi idegrendszerben specifikus
receptoraik vannak, és ezeknek a receptoroknak az aktivációja a táplálékfelvétel
csökkenéséhez vezet. Jelen ismereteink szerint két fehérje felel meg biztosan ezeknek a
feltételeknek, az inzulin és a leptin (Schwartz MW et al, 2000). Újabban az
adiponectinről, egy adipocitokinről ellentétes szabályozó hatást állapítottak meg, szintje
fordítottan arányos a zsírszövet mennyiségével, központi idegrendszeri receptorának
aktivációja a táplálékfelvételt fokozza, tehát egy éhezési szignál.
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1.1.1.1 Inzulin:
Az inzulin az első leírt adipozitási szignál (Schwartz, 1992). Az inzulinszint
nagymértékben függ a perifériás inzulinrezisztencia mértékétől, ami viszont az
elhízással és a test zsírtartalékaival arányos (Wynne K 2005). Az inzulin a vér-agy
gáton receptor-mediálta transzporttal jut át. Ez a transzport telíthető, és mértékét számos
tényező

befolyásolja.

Obesitas

esetén

nemcsak

perifériásan

figyelhető

meg

inzulinrezisztencia, de az inzulin centrális hatása is csökkent. Ennek oka a receptor
jelátvitel gátlódásán kívül a vér-agy gáton történő aktív transzport csökkenése. (Kaiyala
KJ et al, 2000) Inzulinreceptorok a központi idegrendszer szinte minden területén
megtalálhatóak, legnagyobb koncentrációban a hypothalamusban, a hippocampusban és
a cortexben. Ezek szerkezetükben nem különböznek a periférián található
inzulinreceptoroktól. A jelátvitel részben ugyanúgy az IRS -1 és -2 foszforilációjával
történik, mint a periférián, részben a tub génproduktum neuronális fehérje tirozinfoszforilálódásával. Ez utóbbi jelátviteli út vehet részt az étvágyszabályozó fehérjék
szabályozásában, ezt bizonyítja az, hogy mutációja az úgynevezett tubby (tub/tub)
egerekben elhízáshoz és diabeteshez vezet (Schwartz MW et al, 2000). Humán
vizsgálatban is igazolták, hogy a tub polimorfizmusok befolyásolják a testösszetételt és
a

makronutriens

bevitelt,

így

feltehetően

embereknél

is

étvágyszabályozásban (van Vliet-Ostaptchouk JV et al, 2008).

szerepe

van

az

A középagyban az

inzulin a táplálékfelvétel szabályozásában vesz részt, hasonló régiókban hatva, mint a
leptin. Az agyi inzulinhatás fő effektora a NPY és a melanocortin rendszer. A
receptoraktiváció hatására a szimpatikus aktivitás is fokozódik, a noradrenalin re-uptake
gátlódik, ami az energia-leadás fokozódását segíti elő (Pliquett RU et al, 2006). Az
inzulin hypothalamikus hatása a táplálékfelvételt és a máj gluconeogenesisét gátolja. A
központi idegrendszer egyéb területein az inzulinnak más funkciói is vannak, az
inzulinhatás a limbikus rendszerben az érzelmi memóriával, a cortexben a hosszú távú
memóriával áll összefüggésben (Ferrannini E, 2002). Alzheimer kórban magasabb
perifériás

és

alacsonyabb

agyi

inzulinszinteket

találtak,

ami

a

centrális

inzulinrezisztencia kóroki szerepére utalhat ebben a betegségben. Alzheimer és
Parkinson kórban is csökkent az inzulinreceptorok expressziója az agyban. Az inzulin a
mesolimbikus dopaminerg hálózatokat is aktiválja. Ez felelős a különféle stimulusok,
mint pl. a finom étel kiváltotta jutalmazási és megerősítési reakciókért. Laboratóriumi
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patkányokban megfigyelték, hogy ha a megszokottnál ízletesebb táplálékkal etetik őket,
az állatok kb. 50%-a többet eszik, mint a normál táplálékból, és elhízik. Ez a jelenség
nagyon hasonlít az emberi elhízásra. (Schwartz, 2000) Azt még kutatják, hogy a nagyon
finom ételek a dopaminerg neuronkapcsolat útján képesek-e gátolni az inzulin (és a
leptin) anorexigén hatását. Ez a folyamat fontos lehet a nyugati társadalmakban
járványszerűen terjedő obesitas és inzulinrezisztencia kialakulásában.
Az inzulin nemcsak perifériás hatásaival befolyásolja a szénhidrát anyagcserét. Az
inzulinreceptor aktiváció a hypothalamusban javítja a perifériás inzulinérzékenységet,
míg a neuronális inzulinreceptor génkiütött egerek (NIRKO) esetében a perifériásan
adott inzulin nem szupprimálja megfelelően a hepatikus glukóztermelést (Plum L et al,
2005).
1.1.1.2 Leptin
A leptin egy peptidhormon, amely döntően a zsírszövetben termelődik, és az energiaháztartás szabályozása mellett számos egyéb folyamatot is befolyásol. Az ob gén
terméke, mely az adipocitákon kívül kisebb mértékben a gyomornyálkahártyában is
expresszálódik. Az adipociták leptin szekréciója arányos a test zsírtartalmával, a
zsírszövet mennyiségével, a zsírsejtek méretével és triglicerid tartalmával is. A
leptinszint obesitasban megnő, fogyáskor csökken. Emellett azonban cirkadián ritmus is
megfigyelhető, és nagy az egyének közötti variáció is. Nemek közötti különbség is van,
a nők leptinszintje magasabb. A leptin szekrécióját az ösztrogének stimulálják és az
androgének gátolják. A testtömeget a leptin szekrécióval a zsírsejtek inzulinfüggő
glukóz felhasználása köti össze. Az energiaegyensúly gyors változásai jelentősen
befolyásolják a zsírsejtek glukóz anyagcseréjét, emiatt a leptinszekréció átmenetileg
függetlenné válhat a testzsír mennyiségétől. Így táplálékmegvonás hatására gyorsabban
tud csökkenni a leptinszint, mint a zsír tömege. Ez a korai csökkenés lehetővé teszi a
kompenzatorikus folyamatok beindulását még mielőtt az energiaraktárak kiürülnének. A
leptin a táplálékfelvételen kívül közvetlenül befolyásolja a nemi működés, a
mellékvesekéreg és a pajzsmirigy, valamint az immunrendszer működésének a
tápláltsági állapottal összefüggő változásait, melyek viszont hatnak a leptin
szekréciójára. A krónikus glukokortikoid hatás és a gyulladásos folyamatok emelik a
leptinszintet.
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A leptin receptorok (OB-R) a citokin receptor szuperfamíliába tartoznak, hat különböző
hosszúságú (alternatív módon hasadó) formájuk ismert (Myers MG et al, 2008). A
táplálékfelvétel szabályozásában a teljes hosszúságú forma (OB-Rb) vesz részt. A
receptor intracelluláris része egy Janus-kináz (Jak) dokkoló doménnel rendelkezik,
melyhez a Jak2 tirozinkináz kapcsolódik. A receptor aktivációja transzkripciós fehérjék
stimulációját okozza, melynek következtében különböző gének transzkripciója
módosul. Három különböző foszforilációs útvonal aktiválódik a receptor aktivációja
során. A Jak2 foszforilálja a receptor Tyr985 és Tyr1138 tirozinját, valamint
autofoszforilálódik több ponton. A Tyr985 foszforiláció végső soron az ERK
aktivációjához vezet, és ez az útvonal emellett a supressor of cytokine signalling
(SOCS)-3 fehérjét is aktiválja, mely a további szignál-transzdukciót gátolja. A Tyr1138
foszforilációja a STAT-3 aktivációjához és nukleáris transzlokációjához vezet, ahol
különböző gének (POMC, SOCS-3, AGRP) transzkripcióját regulálja. A Jak2
autofoszforilációja hasonló szignálokat mediál, mint a receptorfoszforiláció (pl. ERK)
(Münzberg H et al, 2005).
A legtöbb leptinreceptor a nucleus arcuatusban található, aktivációjuk az orexigén
szignálok (NPY, AGRP) expresszióját csökkenti, az anorexigénekét (POMC, CART)
növeli.

Leptinreceptorok

találhatóak

még

kisebb

sűrűségben

a

nucleus

paraventricularisban (anorexia), a laterális hypothalamusban az orexin-neuronokon
(orexia) és a nucleus tractus solitarii-ban is. A receptor aktivációnak nem transzkripciós
hatásai is vannak, ilyen az ATP-szenzitív K+ csatornák nyitva tartása, melynek
következtében a membránpotenciál csökken, a POMC neuronok depolarizálódnak (a
leptin a pancreas β-sejtjein hasonló mechanizmussal gátolja az inzulin-felszabadulást).
A leptin a NPY neuronokon a transzkripció modulációján kívül hiperpolarizációt is
okoz, így gátolva a transzmissziót.
A leptin a vér-agy gáton telíthető aktív transzporttal jut át. Ebben a leptin receptor rövid
formái játszanak szerepet. Ennek a transzportnak a regulációja modulálja a leptin
centrális hatásait.
A legtöbb elhízott ember leptinszintje emelkedett, a táplálékfelvétel gátlása mégsem
megfelelő – leptin rezisztencia áll fenn. Ennek pontos mechanizmusa nem teljesen
tisztázott, több lehetőség is felmerül, amelyek akár együttesen is létrehozhatják az
obesitasban megfigyelt leptinrezisztenciát:
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•

A leptin nem tud áthatolni a vér-agy gáton. A leptin facilitált transzporttal jut be
az agyba, az endothel sejteken található leptin receptorok segítségével. Ennek a
transzportnak az esetleges károsodását támasztja alá az, hogy elhízott egyének
cerebrospinalis folyadékában a leptinszint alacsonyabb, mint ami a plazmaszint
alapján várható lenne. Elhízott egerekben a leptin transzportja a vér-agy gáton
lassúbb, mint normál testsúlyú állatokban, és túltáplálás miatt elhízott
patkányoknál leptinrezisztencia csak perifériásan beadott leptinre vonatkozik,
intracerebroventricularisan beadott leptin esetén rezisztencia nem figyelhető
meg (Wynne K, 2005).

•

Csökken a leptin-receptor szignál-transzdukció (a SOCS-3 aktivitás fokozódik).
Emellett szól, hogy a neuron specifikus SOCS-3 kiütött egerekben túltáplálással
obesitas nem érhető el. Számos obes rágcsálómodellben viszont a SOCS-3
expressziója fokozott. Ezért feltételezhető, hogy obesitasban, tartósan magas
leptinszint mellett a STAT-3 alapaktivitása magasabb, ami a SOCS-3
expressziójának fokozódásához, és így a leptin jelátvitel gyengüléséhez vezet.
Emellett egyéb, obesitasban nagyobb mennyiségben jelen levő citokinek (IL-6,
TNF-α) is indukálhatják a SOCS-3 expressziót (Münzberg H, 2005).

•

A leptin-receptor aktiváció kiváltotta reakciók károsodhatnak. Krónikusan
centrális leptinhatásnak kitett kísérleti állatokban megfigyelték rezisztencia
kialakulását a NPY neuronokban.

A

megfigyelt

leptinrezisztencia

nagyrészt

az

elhízás

következtében,

annak

kialakulásával párhuzamosan alakul ki, de az elhízás kialakulásában szerepet játszhat a
már korábban meglevő csökkent leptinhatás. Ezt genetikai tényezők mellett az étrend is
befolyásolhatja, állatkísérletek alapján zsírban gazdag diéta mellett a leptinhatás
csökken.
A leptin perifériás hatásai közé tartozik a zsírszöveten kívüli triglicerid lerakódás
gátlása. A leptin a vázizomban és a májban az AMP-kináz aktiválása útján limitálja a
sejtek triglicerid felvételét és serkenti a zsírsav-oxidációt. Obesitasban gyakran nemcsak
centrális, hanem perifériás leptinrezisztencia is megfigyelhető, ami lehetővé teszi a
zsírlerakódást a májban és az izomban (Ahima RS, 2008). Az elhízásban jelen levő
hiperleptinémia hozzájárulhat az ilyenkor megfigyelt gyulladásos aktivitásfokozódáshoz
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és endothel diszfunkcióhoz is, ezekre a folyamatokra gyakorolt hatásban nem
tapasztalható rezisztencia (Antuna-Puente B, 2008).
A leptin és az inzulin hasonló útvonalakat aktiválva gátolják a táplálékfelvételt, de
megfigyelések szerint a leptin sokkal erőteljesebb szignál a CNS-ben, mint az inzulin.
Leptinhiányban a hiperfágiával járó obesitas magas inzulinszint ellenére is kialakul. Az
inzulinhiány nem okoz elhízást, de ebben szerepet játszik az inzulin perifériás hatása is,
mert az inzulin szükséges mind az energiaraktározáshoz, mind a zsírsejtek leptin
szintéziséhez. Nem kezelt 1-es típusú diabetesben inzulinhiányos állapot, hiperfágia áll
fenn, de a felvett energia inzulin hiányában nem tud raktározódni és a leptin szint is
alacsony marad. Ha az 1-es típusú diabetes patkány modelljében leptint adtak az
állatoknak, a hiperfágia megszűnt, annak ellenére, hogy az inzulinszint nem változott.
(Schwartz MW et al 2000)
A leptin- és az inzulinszint arányos a testzsír mennyiségével, de befolyásolja a táplálék
minősége is. A táplálék zsír- és fruktóztartalma nem stimulálja ezen szignálok
expresszióját, így a magas zsír- vagy fruktóz tartalmú táplálkozás nem növeli kellően a
leptin és az inzulinszintet, így hiperfágiához és elhízáshoz vezethet (Jéquier E, 2002)
1.1.1.3 Adiponectin
Az adiponectin perifériás hatásai már régebb óta ismertek. A közelmúltban derült ki,
hogy az adiponectinnek centrális, étvágyat és energia-leadást befolyásoló szerepe is van
(Kubota N et al, 2007). Az adiponectin hatása a hypothalamusban a leptinével pontosan
ellentétes. Az adiponectin a hypothalamikus AMP kináz aktiválása útján képes fokozni
a táplálékfelvételt és csökkenteni az energia-leadást. Ugyanazokon a neuronokon hat,
mint a leptin, csak a kiváltott hatás lesz éppen ellentétes, a NPY expresszió adiponectin
hatásban fokozódik, míg a POMC-é csökken (Chehab FF, 2008). A hypothalamusban
mindkét ismert adiponectin receptor, az AdipoR1 és az AdipoR2 is expresszálódik.
Leginkább a nucleus arcuatusban vannak jelen, olyan neuronokon, amelyek
leptinreceptort is expresszálnak. A cerebrospinalis folyadékban is kimutatható az
adiponectin, a vérben megtalálható formák közül a trimer és a hexamer mutatható ki, a
multimer forma feltehetően nem jut át a vér-agy gáton. Az adiponectinszint nem csak
hosszú távon változik (obesitasban csökken), hanem gyorsabb, étkezéssel összefüggő
változások is kimutathatóak. Táplálkozás után az adiponectinszint csökken a periférián
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és a CSF-ban is, és csökken a hypothalamikus AdipoR1 expresszió is, míg az AdipoR2
expressziója változatlan marad. A hypothalamikus AMP kináz aktivitásváltozása és a
táplálékfelvétel befolyásolása az AdipoR1 aktivációval függ össze. Az AdipoR2
aktiváció központi idegrendszeri szerepe még nem teljesen ismert, feltételezhető, hogy
az energia-leadás regulációjában játszhat szerepet. Visceralis obesitasban gyakran
megfigyelhető, hogy az adiponectinszint csökkenése döntően a multimer, a vér-agy
gáton át nem jutó forma csökkenését jelenti, a trimer és a hexamer forma szintjének
csökkenése relatíve kisebb, így az adiponectin koncentráció a CNS-ben nem csökken
jelentősen, így orexigén hatása megmaradhat (Kadowaki T et al, 2008).
1.1.1.4 Egyéb citokinek részvétele az étvágyszabályozásban
Számos centrálisan és perifériásan termelődő citokin és chemokin vesz részt a
táplálékfelvétel szabályozásában. Ide tartozik az interleukin (IL)-1 csoport, az IL-6, az
IL-8, a leukemia inhibiting faktor (LIF) a TNF-α és az interferonok (IFN) is. Hatásukra
a táplálékfelvétel csökken, ezt támasztja alá az újabban bevezetett citokin terápiák
mellékhatásaként észlelt anorexia is. Az élettani szabályozás mellett fontos szerepük
van a heveny és idült betegségekhez (fertőzések, gyulladásos betegségek, rosszindulatú
daganatok) társuló anorexia mediálásában. Az agyban leptin hatására fokozódik az IL-1
expresszió, míg a NPY csökkenti a centrális IL-1 szintet. (Plata-Salaman CR, 2002)
1.1.2 Gastrointestinalis étvágyszabályozó rendszer
1.1.2.1 Ghrelin
A központi idegrendszer felé nemcsak a tápláltsági állapot, hanem a fokozott
energiaigény jelzése is fontos. Ennek mediátora az 1999-ben felfedezett ghrelin. Ez az
egyetlen ez idáig megismert olyan gastrointestinalis hormon, ami a keringésbe jutva a
táplálékfelvételt fokozza, és az oxigén-felhasználást (tehát az energia-leadást) csökkenti.
Már régebb óta ismert az a receptor (growth hormone secretagogue receptor - GHS-R),
amelyet szintetikus növekedési hormon szekretagógokkal stimulálva a növekedési
hormon szekréciója fokozódik. Ennek a receptornak a természetes ligandja a ghrelin. A
ghrelin felnőttekben a legnagyobb mennyiségben a gyomor endokrin sejtjeiben
expresszálódik, de termelődik még a gastrointestinális traktus többi részében, a
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hasnyálmirigyben, a vesében, a májban, a hypothalamus nucleus arcuatusában és egyes
paraventricularis sejtcsoportokban, a placentában és még számos helyen is. A magzati
korban a ghrelinszekréció legfontosabb helye a pancreasban van, a szigetsejtek egy
populációja termeli. Ennek élettani szerepe még nem pontosan ismert. Úgy tűnik, hogy
a ghrelin a GH termelő sejtek más csoportjára hat, mint a GHRH. A ghrelin számos
egyéb hormon elválasztását is fokozza, így az ACTH-ét, a prolactinét, a cortisolét, az
aldosteronét és az epinephrinét. Orexigén és adipogén hatása kifejezett, a hypothalamus
felé közvetíti a szervezet fokozott energiaigényét. Ez a hormon köti össze a növekedés
szabályozását az energiaszabályozással. Nemcsak fokozza a táplálékfelvételt, de el is
tolja a preferenciát a zsírban (energiában) gazdagabb ételek irányába. Perifériás
hatásainak egy része is az energiatárolást segíti elő. Csökkenti a barna zsírszövet UCP-k
expresszióját, míg a fehér zsírszövetben a tárolásért felelős enzimek expresszióját
fokozza. (Nogueiras R 2008). A ghrelin szintje éhezéskor illetve éhgyomorra magas,
energia-bevitel esetén rövid idő alatt (1 órán belül) lecsökken, így feltételezik, hogy
szerepe van a táplálkozás megkezdésében és befejezésében is. Az éhomi plazma
ghrelinszint negatívan korrelál a testtömeg-index-szel (BMI). Energiamentes étel vagy
ital (pl. víz) fogyasztása esetén szintje nem csökken le, ezért valószínű, hogy a
gyomorfal feszülése nem regulálja elválasztását. Cirkadián ritmusa a leptinével
ellentétes. Normál obesitasban az éhomi ghrelinszint alacsonyabb, mint normál
testsúlyú egyénekben, de étkezés hatására a csökkenés kevésbé kifejezett, ez
hozzájárulhat a fokozott energia-felvételhez. Az étkezések várható időpontja előtt a
ghrelinszint megemelkedik. A ghrelin fokozza a gyomorsav szekréciót és a
gyomormotilitást is, mintegy felkészítve a gastrointestinalis traktust a táplálék
fogadására. A ghrelin a növekedési hormon elválasztásának stimulálásán keresztül a
szénhidrát- és a lipidanyagcserét is befolyásolja, mert a növekedési hormon a májban az
IGF-1 termelődését stimulálja, és ez a molekula a szénhidrát- és zsíranyagcsere
szabályozásában is részt vesz. A ghrelin valószínűleg közvetlenül is befolyásolja az
inzulinszekréciót, ennek mechanizmusa még nem pontosan tisztázott (Korbonits M et
al, 2004).
A ghrelin hatásait a GHS-R 1a típusán fejti ki. Ez a receptor megtalálható a
hypothalamusban, a hippocampusban, a raphemagvakban, a substantia nigrában, a
hypophysisben, a központi idegrendszeren kívül pedig a myocardiumban, a gyomorban,
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a vékonybélben, a pancreasban, a colonban, a zsírszövetben, a májban, a vesékben, a
placentában és a perifériás T-sejtekben is. Az 1b típusú receptor egy rövidebb, inaktív
változat. A központi idegrendszerben az effektor neuronok a nucleus arcuatus NPY és
AGRP neuronjai. A ghrelin ezekre gyakorolt hatása a leptinével ellentétes, a leptin
hatását antagonizálni is képes. A hypothalamusban található ghrelintermelő neuronok
közvetlenül befolyásolják a NPY/AGRP, POMC és CRH neuronok működését. Ez
utóbbi neuronokon a GHS-R kisebb számban expresszálódik, mint a NPY neuronokon.
Ezen kívül a ghrelin a középagy dopaminerg neuronjaira gyakorolt közvetlen hatással is
befolyásolja a táplálékfelvétel mennyiségét és minőségét, feltehetően a mesolimbikus
jutalmazó neuronhálózatokra gyakorolt hatáson keresztül (Korbonits M, Grossman AB,
2004).
Prader-Willi szindrómában, melyre gyermekkorban kezdődő progresszív hiperfágia és
elhízás jellemző, nagyon magas ghrelinszinteket találtak. Erre a szindrómára jellemző a
szinte folyamatos éhség és evés.
Súlyosan elhízott egyénekben gyomor bypass műtét után csökken a ghrelinszint, ez is
hozzájárulhat a műtét utáni testsúlycsökkenéshez.
1.1.2.2 Jóllakottsági szignálok
A táplálékfelvétel rövid távú szabályozásában és az egyes étkezések méretének
meghatározásában a gastrointestinalis traktus neuroendocrin sejtjeiben termelődő
hormonoknak, valamint a nervus vaguson keresztül a központi idegrendszerbe befutó
szignáloknak van szerepe. Ezek a jelzések az aktuális étkezés méretének meghatározása
mellett a következő étkezés mennyiségének modulálásában is részt vesznek.
A jóllakottsági szignálok a gyomor és a vékonybél mechanikai vagy kémiai ingerlése
során keletkeznek. A mechano- és kemoreceptorokban keletkező szignálok a vagus
afferens rostjain keresztül jutnak a nyúltvelőbe. Az idegi szabályozás mellett számos,
perifériás hatással is bíró gastrointestinális hormon is részt vesz az étkezés méretének
meghatározásában. Ilyen hormon a peptid YY (PYY), a cholecystokinin (CCK), a
pancreas polypeptid (PP), az amylin, a GIP, a glucagon-like peptide 1 (GLP-1), az
oxyntomodulin. Szekréciójukat többféle tápanyag is kiváltja. Étkezés után szekréciójuk
fokozódik, éhezéskor lecsökken. A gastrointestinalis hormonok étkezés méretét
csökkentő hatása a gyomor- és bélfalfeszülés kiváltotta neurális hatással szinergisztikus.
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Ezek a hormonok mind rendelkeznek receptorral a nyúltvelőben, a nucleus tractus
solitarii területén, és legtöbbjük nemcsak a periférián, de a központi idegrendszerben is
képződhet. A gastrointestinalis hormonok jóllakottságot keltő, a NTS neuronokat
stimuláló hatását a leptin és az inzulin fokozza. (Havel PJ, 2001)
A CCK szerepe a pancreas és az epehólyag működésében már régóta ismert volt,
amikor felismerték, hogy a táplálékfelvétel szabályozásában is szerepe van. Ez volt az
első olyan gastrointestinalis peptid, amelynek ilyen hatását leírták. A vékonybélben
termelődik, a táplálékfelvétel után megemelkedő szintje a vaguson keresztül csökkenti a
további táplálkozást. A PYY a NPY-nal áll szerkezeti rokonságban, a gastrointestinalis
traktus teljes hosszában termelődik, distalisabban nagyobb mennyiségben. Anorexigén
hatását az obesitas nem befolyásolja. A PP a pancreas Langerhans szigeteiben
termelődik, hatása a PYY-éhoz hasonló. Az amylint a pancreas β-sejtjei szekretálják az
inzulinnal együtt. Elsődleges szerepe feltehetően a szénhidrát-háztartás regulációja, de
az élettaninál nagyobb dózisokban használva csökkenti az étvágyat, ezért analógját
gyógyszerként is használják. A GLP-1-t és az oxyntomodulint ugyanaz a sejttípus
szekretálja, amelyik a PYY-t. A két peptid ugyanabból prepropeptidből, a
preproglucagonból származik, amelyből ezekben a sejtekben glucagon is képződik. A
GLP-1 centrális étvágycsökkentő hatása mellett fontos incretin – az inzulin szekréciót
fokozza. Ezért analógjai, illetve a lebontását gátló szerek (DPP-4 inhibitorok) szerepet
kaptak a 2-es típusú diabetes kezelésében. Az oxyntomodulin nemcsak azonos helyről
származik, mint a GLP-1, de ugyanazon a receptoron keresztül is hat, de nagyobb az
affinitása a receptorhoz, és mások a kapcsolódás modulátorai, ezért a két peptid
táplálékfelvételre gyakorolt hatása nem teljesen azonos (Cummings DE, Overduin J,
2007).
1.1.3 A perifériás szignálok centrális effektorai
A perifériás jelzéseket a központi idegrendszerben számos neuropeptid (és amin)
közvetíti. Ezek döntően a hypothalamus magvaiban expresszálódnak. Közülük egyesek
szerepe az étvágyszabályozásban már jól körvonalazott, míg mások még kutatás tárgyát
képezik. Az étvágyat fokozó szignálokat orexigéneknek, az étvágyat csökkentőket
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anorexigéneknek nevezzük. Közülük a legfontosabb peptideket tartalmazza az 1.
táblázat
1. táblázat:
Orexigének:
) Neuropeptid Y (NPY)
) Agouti related protein (AGRP)
) Melanin-concentrating hormone (MCH)
) Orexin A és B (hypocretin 1 és 2)
) Galanin/GALP
) Gamma-aminovajsav (GABA)
Anorexigének
) Pro-opiomelanocortin (POMC)/α-MSH
) Corticotropin releasing hormon (CRH)
) Thyreotropin releasing hormon (TRH)
) Cocaine-amphetamin related transcript (CART)

NUCLEUS ARCUATUS
A hypothalamus nucleus arcuatusában található a központi idegrendszerben a legtöbb
leptinreceptor. A leptinreceptorok aktivációja az anorexigén szignálok expresszióját
fokozza, az orexigénekét csökkenti. A ghrelin is részben itt fejti ki hatását, mely a
leptinével ellentétes.
OREXIGÉN SZIGNÁLMOLEKULÁK
Neuropeptid Y (NPY): Ez a peptid fokozza a táplálékfelvételt és csökkenti az
energiafelhasználást, stimulálja a lipogén enzimeket a májban és a zsírszövetben. A
nucleus arcuatus NPY neuronjai a laterális hypothalamusban fokozzák az orexinek és az
MCH expresszióját. Az étvágycsökkentő hatásban az Y1 és az Y5 receptorok játszanak
szerepet. A NPY hatása viszonylag rövid, néhány órás, de nagyon kifejezett,
jóllakottsági szignálokkal (gyomorfeszülés, kémiai ingerek) nem gátolható. Bár a NPY
nagyon fontos szignálnak tűnik, a génkiütött egerek normális testsúlyúak, ez feltehetően
annak köszönhető, hogy a táplálékfelvétel szabályozása többszörösen biztosított.
(Schwartz et al, 2000)
Agouti-related protein (AGRP): Ez a fehérje a melanocortin-4 (MC4) receptor
antagonistája. Gátolja a pro-opiomelanocortin (POMC) származékainak az MC4
receptoron kifejtett anorexigén hatását. Kisebb affinitással az MC1 recetorokhoz is

19

kötődik. Hatása kevésbé erőteljes, mint a NPY-é, de hosszabb, napokig is tarthat.
Döntően a nucleus arcuatusban expresszálódik, antagonizálja a melanocortinok gátló
hatását a laterális hypothalamusban, serkentő hatását a nucleus paraventricularisban.
(Broberger C, 2001)
Galanin/GALP: A galanin családba tartozó galanin-like peptid (GALP) a nucleus
arcuatus basomedialis részén expresszálódik és a paraventricularis nucleussal áll
kapcsolatban. A táplálékfelvétel szabályozása mellett az LHRH stimulációján keresztül
a reprodukcióval is kapcsolatban áll, szabályozza a táplálékfelvétel és a reprodukció
kapcsolatát (Gundlach AL, 2002)
ANOREXIGÉN SZIGNÁLMOLEKULÁK
A nucleus arcuatusban a NPY/AGRP neuronoktól elkülönülő, de azokkal szomszédos
neuroncsoport expresszálja az anorexigén szignálmolekulákat. Ezeken a sejteken is
található leptin- és ghrelinreceptor.
Pro-opiomelanocortin (POMC) és származéka, az α-MSH. Ezek a neuronok döntően
a nucleus paraventricularisban hatnak, az MC4 és az MC3 receptoron fejtenek ki
serkentő hatást, a táplálékfelvételt csökkentik, az MC3 receptor aktivitása a
zsírraktározást is befolyásolja. (Broberger C, 2001)
Cocain-amphetamin related transcript (CART). Ezt a neuropeptidet eredetileg mint
a pszichostimulánsok által szabályozott mRNS transzkriptumot ismerték. A CART
neuronok serkentő hatást fejtenek ki a nucleus paraventricularisban és gátló hatást a
laterális hypothalamusmagvak MCH neuronjain. A CART csak az étvágy csökkentése
révén befolyásolja a testtömeget, az energiafelhasználásra nincsen hatással. (Schwartz,
2000)
Kapcsolat a NPY és a POMC neuronok között: A NPY és a POMC neuronok
közvetlenül is kapcsolódnak egymáshoz. A NPY sejtek POMC sejteken levő axon
terminálisaiban a NPY mellett gamma-aminovajsav (GABA) is kimutatható. A GABA a
POMC sejtekre gátló hatású, tehát a NPY sejtek aktivációja nemcsak közvetlenül fejt ki
orexigén hatást, hanem az anorexigén aktvitás gátlásával is. A NPY sejteken viszont
MC-3 receptorok találhatóak, melyek a POMC neuronok ingerlésekor a NPY
expresszióra gátló hatást fejtenek ki. (Rahmouni K, 2001)
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LATERALIS HYPOTAHALAMUS
A laterális hypothalamusban találhatóak glukóz-érzékeny („glucose sensing”) sejtek.
Ilyen sejtek a központi idegrendszer más helyein is találhatóak, mint pl. a nucleus
tractus solitariusban.

Ezeket a sejteket a környezetük glukóz koncentrációjának

csökkenése aktiválja, a leptin és az inzulinszinttől függetlenül. Újabb kutatások azt
sugallják, hogy a nucleus arcuatus NPY neuronjainak egy része is glukóz érzékeny.
(Mobbs CV 2001)
Orexinek (hypocretinek): Ezek a neuropeptidek csak a laterális hypothalamusban
termelődnek, a táplálékfelvétel szabályozása mellett az alvás-ébrenlét ciklusban is
szerepet játszanak, centrálisan adagolva az általános aktivitást és a táplálékfelvételt is
növelik. Az orexin-neuronok reciprok kapcsolatban állnak a laterális hypothalamus
glucose sensing sejtjeivel, és a központi idegrendszer számos területéhez kapcsolódnak
a cortextől egészen a gerincvelő felső szakaszáig. A legfontosabb ilyen területek a
nucleus arcuatus, a nucleus tractus solitarii és a locus ceruleus. Ezek közül a nucleus
tractus solitarii-ba futnak be a jóllakottsági jelzések, míg a locus ceruleus a szervezet
általános aktivitási szintje és az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában játszik fontos
szerepet. Az orexinhiánynak patogenetikai szerepe lehet a narcolepsiában (génkiütött
egereknél narcolepsia lép fel). A hypocretineket expresszáló neuronok NPY/AGRP (+)
és POMC/CART (-) beidegzést is kapnak. A legtöbb orexin-neuron leptinreceptort is
expresszál. Az orexinek táplálékfelvételben betöltött szerepének értékelését nehezíti,
hogy az evés szoros kapcsolatban áll a szervezet aktivitási szintjével. Bár az orexinneuronokkal kapcsolódó területek kapcsolatban állnak az étvágyszabályozással, számos
egyéb funkciójuk is van. Emiatt nehéz eldönteni, hogy az orexinek közvetlenül, vagy az
aktivitás növelésén keresztül fokozzák a táplálékfelvételt. Az orexin-A ismételt
alkalmazása esetén annak hiperfágiát kiváltó hatása megszűnik. Valószínű, hogy
ilyenkor a jóllakottsági szignálok gátolják a hiperfágiát. Ez alapján feltehető, hogy az
orexin neuronok másképp vesznek részt a táplálékfelvételben, mint a NPY neuronok,
szerepük a táplálékkeresés és –felvétel beindításában lehet, de a fenntartásában nem. Az
orexin-neuronokat a környezet glukóz-koncentrációjának esése aktiválja (a glucose
sensing sejteken keresztül), míg a táplálkozással kapcsolatos jóllakottsági jelzések (pl.
gyomorfeszülés) gátolják. (Rodgers RJ et al 2002)
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Melanin concentrating hormone (MCH):

Ez a neuropeptid is a laterális

hypothalamusban termelődik, az MCH neuronok kifejezett corticalis kapcsolatokkal
rendelkeznek. Emiatt feltételezhető, hogy ezen az úton válhat tudatossá az éhség. Az
MCH receptor hatása ellentétes az MC4 és a CRH receptor hatásaival. Meglepő módon
bizonyos neuronokban az MCH ko-expresszálódik a CART-tal. Mind az orexineket
mind az MCH-t expresszáló neuronok kapnak NPY-erg (serkentő) és melanocortinerg
(gátló) beidegzést. (Schwartz, 2000)
NUCLEUS PARAVENTRICULARIS
A nucleus paraventricularis már anatómiai helyzeténél fogva is ideális helyen van
ahhoz, hogy a táplálékfelvételt és az energia-leadást összehangolja. A hypophysishormonok elválasztásának szabályozásán kívül találhatóak itt sejtcsoportok, amelyek a
táplálkozási magatartás modulálásában vesznek részt, és olyanok is, amelyek az
autonóm működést szabályozzák. Az itt található anorexigének közül kiemelendőek: αMSH, CRH, TRH.
CRH: A CRH-nak a hypothalamus ACTH termelésének fokozása mellett anorexigén
hatása is van. Fokozza a szimpatikus aktivitást a barna zsírszövetben és a vesékben, így
az étvágycsökkentés mellett az energia-leadást is fokozza. Két receptora ismert, a CRHR1 és a CRH-R2. Úgy tűnik, hogy az anorexigén hatás mediálásában a CRH-R2 (Gs
kötött receptor) fontosabb, mint az R1. Ez a receptor mediálhatja a stressz indukálta
táplálékfelvétel-csökkenést is.
TRH: A TRH a TSH stimulálása mellett csökkenti a táplálék, és a folyadékfelvételt is.
A paraventricularis magban expresszálódik, expresszióját az α-MSH serkenti és a NPY
gátolja. Leptinhatásban szekréciója fokozódik, viszont a TRH gátolja a leptin
felszabadulást.

Magas

vérnyomásos

patkányokban

TRH

hiperaktivitás

volt

megfigyelhető, elképzelhető, hogy a TRH-nak szerepe van az obesitas és a magas
vérnyomás kapcsolatában (Schwartz, 2000, Valassi E et al, 2008).
JÓLLAKOTTSÁGI SZIGNÁLOK, NUCLEUS TRACTUS SOLITARIUS
Az energia homeostasis egyensúlyának fenntartása érdekében szabályozni kell az egyes
étkezések során elfogyasztott étel mennyiségét, valamint az étkezések gyakoriságát is.
Az étkezés megkezdését számos külső és belső tényező határozza meg (pl. hangulati
változások, napszak, a rendelkezésre álló étel, külső fenyegetettség stb.), míg az étkezés
befejezése inkább biológiailag kontrollált. Az elfogyasztott étel mennyiségét a
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jóllakottság érzése limitálja. Ezt az étel emésztése során kiváltott neurohormonális
jelzések okozzák. Míg az adipositasi szignálok fogadásának fő helye a hypothalamus, a
jóllakottsági jelzések feldolgozása nem itt történik. A jóllakottsági jelek részben a
nyúltvelőbe futnak be a vagus afferens rostjain keresztül, részben a gerincvelőbe a felső
gastrointestinalis traktusból származó afferenseken keresztül. Az információ végső
soron a nucleus tractus solitarii-ben fut össze, az ízérzéssel együtt. Itt kerülnek
feldolgozásra a gastrointestinalis peptidhormonok közvetítette jelzések is. A
jóllakottsági szignálok szorosan kapcsolódnak a szervezet energiatartalékainak
változása és az adipozitási szignálok által kiváltott reakciókhoz. A NPY okozta
hiperfágia elsősorban nagyobb volumenű étkezéseket jelent, a gyakoriság nem változik,
míg leptinnel kezelt állatokban az étkezések mérete csökken, nem a gyakorisága.
A NTS neuronok kapcsolata a hypothalamussal (paraventricularis nucleus, laterális
hypothalamus) kétirányú. Az orexin-neuronok és a POMC-neuronok kapcsolódnak ide,
míg a NTS-ban található GLP-1 neuronok szinapszisokat létesítenek a hypothalamus
különböző magjaival. Emellett a nucleus tractus solitarius is képes reagálni az energia
homeostasissal kapcsolatos jelekre. Itt is expresszálódik MC4 receptor, található
leptinreceptor is, valamint a nucleus arcuatuson kívül ez az egyetlen hely, ahol a
központi idegrendszerben a POMC gént expresszáló neuron van. A laterális
hypothalamus mellett itt is találhatóak glucose sensing sejtek. (Havel PJ, 2001)
MONOAMIN NEUROTRANSZMITTEREK
A hypothalamus területén található monoaminerg neuronok is részt vesznek az
étvágyszabályozásban. Erre utal az a megfigyelés is, hogy táplálkozás során nő a CNS
tirozin és triptofán felvétele.
Noradrenalin (NA)
A noradrenalin, mint a szimpatikus idegrendszer neurotranszmittere az energia-leadást
fokozza az α1, β2, és β3 receptorokon keresztül. A központi idegrendszerben a NA a
nyúltagyban szintetizálódik (döntően a locus ceruleusban), expressziójának napszaki
ritmusa van. Ez a terület részint vissza, a gerincvelő felé, részint előre, a hypothalamus,
thalamus, amygdala, hippocampus és a neocortex felé közvetít. Némelyik neuronban a
noradrenalin együtt expresszálódik a NPY-nal, a hatásuk is hasonló (jelentősen fokozott
táplálékfelvétel). A nucleus paraventricularisban a NA α1 receptorokon hatva az
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étvágyat csökkenti, ugyanitt α2 receptorokon hatva viszont az étvágyat fokozza. A leptin
vélhetően gátolja a NA felszabadulást. (Wellman PJ, 2000)
Dopamin
A táplálékfelvétel dopaminhiányban kifejezetten csökken. Ilyenkor az étkezés
megkezdésének képessége vész el. Ebben az étvágyra gyakorolt közvetlen hatás mellett
szerepet játszhat az is, hogy dopaminhiányban motoros károsodás is jelen van, és a
táplálékfelvételt ez is befolyásolhatja. Megfigyelések szerint a dopamin a CNS
különböző területein különböző hatást gyakorol a táplálékfelvételre. A hypothalamus
ventromedialis nucleusában táplálékfelvétel idején megnő a dopaminszint. A dopaminfelszabadulást ilyenkor táplálékfelvételt kiváltó circadian ritmus, vagy külső ingerek
indítják be. A felszabaduló dopamin a D1 receptorokon keresztül stimulálja a
táplálékfelvételt serkentő neuronokat és a D2 receptorokon keresztül gátolja a
táplálékfelvételt gátlókat, amíg a jóllakottsági szignálok le nem állítják az étkezést. A
mesolimbikus dopaminerg neuronok úgy tűnik, hogy ízletes ételek fogyasztása után,
„jutalmazó”-ként működnek. A leptin és az inzulin a középagy dopaminerg neuronjait
közvetlenül gátolja, míg a ghrelin aktiválja ezeket, modulálva ezeknek a neuronoknak a
működését (Palmiter RD, 2007). A hypothalamus azon dopaminerg neuronjai, melyek a
dorsomedialis nucleusban és a nucleus arcuatusban találhatóak, gátolják a
táplálékfelvételt, illetve az étkezéssel eltöltött időt befolyásolják. (Meguid et al, 2000)
A szinapszisok neurotranszmitter koncentrációját nem csak a szinapszisba történő
exocytosis határozza meg, hanem a szinapszisból való eltávolítás üteme is, mely utóbbi
különféle, a reuptake-t mediáló transzportfehérjék aktivitásának függvénye. Az éhezés
vagy a kezeletlen diabetes csökkenti a dopamin reuptake-t, míg a noradrenalinra ennek
ellenkezője az igaz. Az agyi inzulinhatás ezt a reakciót megfordítja.
Serotonin
A serotonin rendszer sejttestjei az agytörzs caudalis részén találhatóak a dorsalis
raphemagvakban, és az agy számtalan területe felé közvetítenek (hypothalamus,
hippocampus, cortex). Táplálkozás során a hypothalamus serotonin expressziója megnő,
úgy gondolják, hogy ez a mediátor felel a jóllakottságért. Felmerült, hogy a dopamin
release is serotonin mediált lenne. A jelátvitelben fontos szerepe van az 5HT2C és az
5HT1A receptornak. Az 5HT2C receptor-génkiütött állatokban a táplálékfelvétel és a
testsúly jelentősen nő. A leptin fokozza a serotonin turnover-t, de a leptin indukálta
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anorexia az 5HT2C receptorhiányos állatokban is kialakul. Az 5HT2C receptor
aktivációja az étkezések gyakoriságát csökkenti, az 5HT1A receptor az étkezések
méretét szabályozza.
Úgy tűnik, hogy leptin-rezisztens elhízásban a hypothalamus kóros dopamin és
serotoninszintézise is hozzájárul a hiperfágiához és a testsúly gyarapodásához. (Meguid
et al, 2000)
Histamin
Kísérleti állatokon történt megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a hypothalamus
ventromedialis és paraventricularis magjaiban levő histamin-1-receptorok (H1R)
stimulációja étvágycsökkenést okoz, a receptorok gátlása pedig elhízáshoz vezet.
(Schwartz, 2000)
ÓPIÁTOK SZEREPE A TÁPLÁLÉKFELVÉTEL SZABÁLYOZÁSÁBAN
Felfedezésük óta számos adat gyűlt össze az ópiátok szerepéről a táplálékfelvételben.
Az ópiát antagonisták (naloxon) a táplálékfelvételt rövid távon csökkentik, míg a THC
(a marihuána aktív komponense) a táplálékfelvételt növeli. Úgy tűnik, hogy az ópiátok
szerepe a jutalmazási folyamatokban van, erre utal az is, hogy a naloxon az ízletes
ételek és italok fogyasztását jobban csökkentette, mint a semleges ízűekét, nem volt
befolyással viszont azt étkezést megelőző étvágy mértékére. Állatkísérletek során
kimutatták, hogy finom ételek fogyasztása esetén a hypothalamus β-endorfin szintje
megemelkedik. Elhízott emberek plazma β-endorfin szintje háromszorosa a normál
testsúlyúakénak. Elképzelhető, hogy ez a nagyobb mennyiségben fogyasztott finom
ételeknek köszönhető, de mivel nem vizsgálták a két populáció stressz szintjét, lehet,
hogy az endorfin emelkedést a fokozottabb stressz váltja ki. Az ópiátok pontos
szerepének meghatározását az endocannabinoid receptorok (CB1 és CB2) és
természetes ligandjaik felfedezése segítette elő. Az endocannabinoidok jelen tudásunk
szerint négy fő ponton befolyásolják a táplálékfelvételt. Az egyik locus a limbikus
rendszer,

ahol

a

hedonisztikus

reakciók

kialakulását

befolyásolják,

míg

a

hypothalamusban az étvágyszabályozási folyamatokat modulálják, illetve a leptinhatás a
hypothalamusban csökkenti az endocannabinoidok szintézisét. Az endocannabinoidok a
gastrointestinalis rendszerben keletkező jóllakottsági szignálok centrális hatását is
modifikálják. A zsírszövet is expresszál CB1 receptorokat, az endocannabinoidok
ezeken hatva befolyásolhatják a leptintermelést és stimulálhatják a lipogenesist,
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függetlenül az étvágyra gyakorolt hatástól. Ezért a CB1 receptor agonisták terápiás
felhasználása obesitasban egyre inkább előtérbe került. Jelenleg egy agonista, a
rimonabant van több országban forgalomban.
1.2 A zsírszöveti citokinrendszer
A zsírszövet amellett, hogy fontos szerepet játszik az energiatárolás és energia-leadás
egyensúlyában, számos olyan faktort termel, amelyek a szisztémás keringésbe jutva a
szervezet működését befolyásolják. A felismert zsírszöveti citokineknek a száma évről
évre nő, némelyik szerepe a homeosztázis fenntartásában ismert, míg másokkal
kapcsolatban még csak megfigyelések, találgatások vannak. Ezeket a faktorokat részben
maguk az adipociták termelik, részben a zsírszövetben szintén jelenlevő makrofágok,
amelyeknek a száma obesitasban megnő.
1.2.1 A zsírszövet differenciálódása
A zsírszövet sejtes elemeinek mintegy 50%-át teszik ki maguk az adipociták. A
maradék 50 százalékot fibroblasztok, endothel sejtek, makrofágok és preadipociták
adják. Energiatöbblet, fokozott raktározási igény esetén először a zsírsejtek mérete nő
meg. A megnövekedett adipociták parakrin szekréciós mintázata megváltozik,
preadipociták rekruitálódnak és adipocitává differenciálódásuk megindul. A fiatal
adipociták még néhány mitózison mennek keresztül (klonális expanzió). Az érési fázis
során a sejtekben megjelennek az érett adipocitákra jellemző fehérjék, képessé válnak
inzulin regulálta glukóz transzportra, zsírsavszintézisre és trigliceridek tárolására és
hidrolízisére, valamint az adipocitokinek szekréciójára. Az adipogenesist számos pro- és
antiadipogén transzkripciós faktor befolyásolja. A folyamat regulációjában többek
között fontos szerepet játszik a C/EBP és a PPAR család. A preadipociták zsírsejtekké
differenciálódását a C/EBP-β és –δ indukciója indítja meg, amelyet a PPAR-γ
expressziójának fokozódása követ. Ezután a C/EBP-α expressziója is fokozódik. Ez
utóbbi két faktor alapvető fontosságú az adipogenesisben, egymás expresszióját
regulálják, hiányuk embrionális korban letális, mivel nem tud normál zsírszövet
kialakulni. A PPAR család tagjai közül a PPAR-β hosszú szénláncú zsírsavak hatására
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serkenti az adipogenesis folyamatában részt vevő gének transzkripcióját, többek között
a PPAR-γ-ét is.
Az adipogenesis folyamatán számos faktor befolyásolja. A glucocorticoidok az
adipogenesis beindítását elősegítik, ezt támasztják alá a preadipocitákon található
glucocorticoid receptorok. A C/EBP-δ és a PPAR-γ expresszióját fokozzák. Obesitasban
aktív glucocorticoidok nemcsak a mellékvesében képződnek, de a cortison-cortisol
konverzió a zsírszövetben is fokozódik. A magas zsírtartalmú étrend esetén a vérben
megemelkedő zsírsavszint elősegíti az adipociták hiperpláziáját és az adipogenesist. Az
előbbi inkább a telített zsírsavakra jellemző, míg a többszörösen telítetlen zsírsavak
(PUFA) a PPAR-γ ligandjaként a preadipociták differenciálódását képesek stimulálni.
Az adiponectin is elősegíti a preadipociták adipocitává differenciálódását, és többek
között az inzulinérzékenységért felelős gének expresszióját is. A gyulladásos
adipocitokinek, mint pl. az IL-1, -6, -11 vagy a TNF-α gátolják a differenciálódást, sőt
bizonyos körülmények között dedifferenciálódást is kiválthatnak. Normál körülmények
között ezek a citokinek energiatöbblet esetén gátat kellene, hogy szabjanak a zsírszövet
expanziójának, de krónikus túltáplálás mellett tartósan magas szintjük diszfunkcionális
zsírszövet kialakulásához, ektópiás zsírlerakódáshoz és az inzulinérzékenység
csökkenéséhez vezethet. Ezeknek a citokineknek a gátló hatását a STAT család tagjai
mediálják. A resistin hatása az adipogenesisre feltehetően hasonló a TNF-α-éhoz, de
ennek igazolására további vizsgáltok szükségesek. (Féve B, 2005)
1.2.2 PPAR rendszer
A PPAR receptorok a ligand aktiválta magreceptorok családjába tartoznak,
transzkripciós faktorként működnek. Nem monomerként, hanem heterodimerként
fordulnak elő, a többi családtaghoz hasonlóan a retinoid X receptorhoz (RXR)
kapcsolódva. A heterodimer a megfelelő gének promoter régiójában található speciális
szekvenciához, az úgynevezett PPAR válaszelemhez kapcsolódik, aktiválódása az
érintett génszakasz átíródását befolyásolja. A PPAR működését befolyásolja többek
között a MAPK, a PPAR foszforilálódása csökkenti az aktivitást. A különféle citokinek
(pl. TNF-α) és növekedési faktorok ezen a mechanizmuson keresztül szabályozzák a
PPAR funkciót. A variánsok közül a PPAR-α elsősorban metabolikusan aktív
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szövetekben (izomszövet, barna zsírszövet) fordul elő, a zsírsavak sejtbe lépéséhez és βoxidációjához szükséges fehérjék átíródását fokozza. A PPAR-γ elsősorban a
zsírszövetben fordul elő, bár más sejtekben is leírták már. Az adipogenesis szabályozása
mellett az érett adipocitákban is van szerepe, a zsírok trigliceriddé alakulását és a
sejtben történő raktározódását segíti elő. A PPAR-γ aktiváció az inzulinreceptor
jelátvitelét elősegíti, közvetlenül többek között a GLUT-4 transzporter expressziójának
fokozása útján. Közvetve is befolyásolja az inzulinrezisztenciát, az adipogenesisre
gyakorolt hatása több kisebb adipocita létrejöttét segíti elő, csökkenti a nagy zsírsejtek
számát. A kisebb adipociták inzulinra érzékenyebbek, míg a nagyobb zsírsejtekben
folyó lipolízis a FFA szintet megemelve csökkenti az inzulinérzékenységet a májban és
a vázizomzatban is (Berger J, Moller DE, 2002). A PPAR-γ-nak több polimorfizmusa is
ismert. A Pro12Ala polimorfizmus hordozása rendszerint csökkent PPAR-γ aktivitással
jár. A ritka allélt hordozókban néhány szerző csökkent diabetes incidenciát és jobb
inzulinérzékenységet írt le, de egy metaanalízis során a ritka allélt hordozókban az
obesitas kissé fokozott rizikóját találták (OR 1,13). A vizsgálati eredmények széles
határok között szórtak, ennek egyik oka lehet a különböző etnikai összetételű
populációk vizsgálata, mert az allélfrekvencia etnikumtól függően különbözhet. Az
allélfrekvenciát a kaukázusiak körében találták a legmagasabbnak (0,13), ez az adat
ázsiaiakban 0,04, afroamerikaiakban 0,02 volt (Paracchini V et al, 2005). A
génaktivitást az étrend is befolyásolja. Ha az étrend zsírsav összetétele a telített
zsírsavak irányába tolódott el, az Ala allél hordozók BMI-jét magasabbnak találták,
mint a Pro homozigótákét. Ha az egyensúly a telítetlen zsírsavak irányába tolódott,
akkor a helyzet éppen fordított volt (Luan J et al, 2001).
1.2.3 TNF-α
A TNF-α egy proinflammatorikus citokin, amely emberekben döntően makrofágokban
és limfocitákban, de kisebb mennyiségben adipocitákban is termelődik. Transzmembrán
prekurzorként expresszálódik, amelyből a TACE nevű matrix metalloproteáz hasítja le a
szekretált részt. Mind a membránkötött, mind a szekretált forma biológiai aktivitással
bír (Carpentier I et al 2004). Először szerepét daganatok necrosisában illetve
cachexiával járó állapotokban ismerték fel, innen a neve, illetve korábban használt
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másik neve, a cachectin. 1993-ban ez volt az első olyan zsírszöveti citokin, amelynek
felismerték szerepét az obesitas és az inzulinrezisztencia kapcsolatában. Zsírszöveti
termelődésének helye főleg a viscerális régió, subcutan zsírszövetben termelődését nem
igazolták. Feltételezhető, hogy a centrális obesitasban megemelkedő szintjéért a
viscerális zsírszövetben ilyenkor nagyobb számban jelen levő makrofágok lehetnek
felelősek. Emellett úgy tűnik, hogy a hipertrófiás zsírsejtek is hozzájárulnak az
obesitasban megfigyelhető fokozott TNF-α termeléshez. Ezekben a sejtekben a
citokinek termelődése proinflammatorikus irányba tolódik (Goossens GH, 2008).
Állatkísérletekben megfigyelték, hogy TZD (PPARγ agonista) hatására a nagy
adipociták aránya csökkent, a TNF-α szint normalizálódásával párhuzamosan (Okuno A
et al, 1998). A TNF-α az inzulinreceptor jelátvitelét rontja, de úgy tűnik, hogy az
atherosclerosis folyamatát közvetlenül is befolyásolja, az endothelben a sejtadhéziós
molekulák (VCAM, ICAM) expressziójának fokozásán keresztül, melyek aztán
lehetővé teszik a fehérvérsejtek endothelialis felszínre történő kitapadását, és
migrálásukat a subendothelialis térbe (Antuna-Puente B et al, 2008). Az egyes citokinek
egymás expresszióját is szabályozzák, így felmerül a TNF-hatás szabályozó szerepe a
viscerális

obesitasban

megfigyelt

adiponectinszint

csökkenés

illetve

a

proinflammatorikus citokinszint emelkedésének patogenezisében, valamint a TNF-α a
leptin szekréciót is fokozza. Az adiponectin viszont gátolhatja a makrofágok TNF-α
termelését. A TNF-α adipogenesist reguláló szerepét már korábban említettük. Emellett
az adipociták és preadipociták apoptosisának indukciójában is szerepe van. Ezek a
hatások hozzájárulhatnak az ektópiás zsírlerakódáshoz, illetve ahhoz, hogy a maradék
zsírsejtek hipertrofizálnak, citokin-profiljuk megváltozik, proinflammatorikus irányba
tolódik. Ezek a sejtek inzulinrezisztenssé is válnak, lipolízisük fokozódik, ami a FFA
szint emelkedéséhez és ektópiás lipidlerakódáshoz vezet. A TNF-α közvetlenül is képes
fokozni az adipociták lipolízisét. A makrofágokra hatva fokozza az MCP-1 expressziót,
további makrofágok migrációját okozva (Goossens GH 2008). A TNF-α promoter
polimorfizmusait (-308G/A, -238 G/A) több kóros állapot, többek között az obesitas és
a metabolikus szindróma patogenezisével hozták összefüggésbe. A promoter
polimorfizmusok átíródásra nem kerülnek, de befolyásolhatják a gén átíródásának
mértékét. A promoter polimorfizmusok és a TNF-α szint illetve az inzulinrezisztencia
mértéke közötti összefüggés tekintetében különböző eredmények születtek. Day CP et
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al 1998-ban a -238 A allélt hordozók körében alacsonyabb inzulinrezisztencia
paramétereket talált, míg a -308 A allél hordozása nem mutatott összefüggést az
inzulinérzékenységgel. Más vizsgálatokban a -308 A allél hordozása az obesitas és az
inzulinrezisztencia magasabb rizikójával járt (Sookoian SC et al, 2005).
A TNF-α hatásait közvetítő TNF-receptorok a szervezet szinte valamennyi sejtjén
megtalálhatóak (vörösvértesteken és limfocitákon nem). A TNF-receptoroknak két
típusát azonosították, a TNF-R1-t és a TNF-R2-t. Ezek transzmembrán fehérjék,
amelyek azonos extracelluláris doménnel rendelkeznek, de citoplazmatikus részük
különbözik. Fél életidejük meglehetősen rövid, 30 perc és 2 óra közötti. A TNF-R1 a
szervezet legtöbb sejtjén jelen lehet, citoplazmatikus része tartalmaz egy ún. halál
domént (DD), amely a sejthalál mediálásban, illetve az NFκB, a MAPK és egyéb
kinázok aktiválásában vesz részt. A TNF-R2 nem rendelkezik specifikus intracelluláris
doménekkel, a TRAF-2-t megkötve a JNK-t és az NFκB-t aktiválja, mely utóbbi más
fehérjék transzkripcióját befolyásolja. Az NFκB a gyulladásos válaszreakciók alapvető
fontosságú mediátora, számos ilyen reakcióban részt vevő receptor aktivációjának végső
közös faktora. Inzulinérzékeny szövetekben történő aktiválódása szerepet játszhat az
inzulinrezisztencia kialakulásában is. A receptor aktiváció egyes gének expresszióját
fokozhatja, de vezethet sejthalálhoz, apoptosishoz is, az antiapoptotikus fehérjék
szintjének csökkentése révén, de kaszpázok aktiválás útján is A TNF-R2 leginkább
immunreakciókban részt vevő sejteken expresszálódik. A solubilis TNF-α inkább a
TNF-R1-hez kapcsolódik, míg a TNF-R2-höz inkább a membránkötött TNF-α
kapcsolódik, sejt-sejt kontaktusok során. A TNF-R2 expresszióját számos citokin és
transzkripciós faktor befolyásolja, transzkripciója jelentős mértékben függ a környezeti
hatásoktól, míg a TNF-R1-é viszonylag konstans. A TNF-R1 de még inkább a TNF-R2
nemcsak membránkötött formában, de solubilis formában is előfordul: extracelluláris
doménjét a TACE lehasíthatja. A receptor solubilis formája továbbra is képes megkötni
a TNF-α-t, de elveszítette jelátvivő képességét. A receptor extracelluláris domén
lehasadását indukálhatja a TNF-α, de számos más citokin is, így csökkentve a jelátvitelt.
A solubilis TNF receptorok csökkenthetik a TNF szignalizációt, de más körülmények
között, megnövelve a keringő TNF-α fél életidejét, elhúzódóvá tehetik azt. A
megnövekedett solubilis TNF-R2 szint bizonyos körülmények között a receptor
membránkötött formája megnövekedett mennyiségét is jelentheti (Carpentier I, 2004).
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1.2.4 A TLR rendszer
A TLR-k (Toll like receptorok) a patogénfelismerésben és az immunválasz
mediálásában szerepet játszó receptorok. Természetes ligandjaik bakteriális antigének, a
TLR2 és 4 lipopoliszacharidokat ismer fel, míg mások bakteriális vagy virális
nukleinsavakat, proteineket ismernek fel (Akashi-Takamura S, Miyake K, 2006). A
receptoraktiváció

az

NFκB

aktivációjához

és

gyulladásos

citokinek

expressziófokozódásához vezet. Ez lényegében mindegyik TLR aktivációjakor
bekövetkezik. A TLR 3 és 4 aktivációjakor bekövetkezhet az IRF3 aktivációja is, ami
interferonfüggő gének transzkripciójához vezet. Az utóbbi években a TLR4 került az
érdeklődés középpontjába, mert úgy tűnik, hogy ez a receptor lehet az (egyik) összekötő
kapocs az obesitas, a krónikus gyulladás és a metabolikus szindróma között.
Természetes ligandjai a Gram negatív baktériumok lipopoliszacharidjai, és a receptor
aktivációhoz a lipopoliszacharidok lipid része elegendő. A TLR4 jelentős mértékben
expresszálódik a zsírszövetben, a bakteriális lipopoliszacharidok mellett az obesitasban
vagy zsírban gazdag étrend mellett megemelkedő szabad zsírsav szint is a receptor
aktivációját okozhatja (Song MJ et al, 2006). Nem minden zsírsav képes a receptor
aktivációra. A telített palmitinsav és az egyszeresen telítetlen ω-9 olajsav a
lipopoliszacharidokkal egyenértékű receptoraktivációhoz vezet, míg a többszörösen
telítetlen ω-3 zsírsavak, mint pl. az eikozapentaénsav vagy a dokozahexaénsav nem
okoznak TLR4 mediálta citokin expresszió fokozódást. A dokozahexaénsavval
előkezelt makrofág sejtvonal nem mutatott TNF-α expressziófokozódást telített
zsírsavak hatására sem, tehát a többszörösen telítetlen ω-3 zsírsav nemcsak nem
mutatott receptoraktiváló hatást, de gátolta a telítetlen zsírsavak ilyen hatását is. Ez
alapján feltételezhető, hogy a TLR rendszernek nemcsak a külső, bakteriális patogének
elleni immunválasz létrehozásában van szerepe, hanem az endogén lipidek
érzékelésében is. A TLR4 nemcsak a zsírszövetben, hanem pl. a vázizomzatban is
expresszálódik, aktivációja itt is magyarázhatja az FFA indukálta inzulinérzékenység
csökkenést (Shi H et al 2006). Az obes zsírszövetben a makrofágok és az adipociták
egymásra gyakorolt hatásának mediátorai a TNF-α, valamint a FFA által aktivált TLR4
lehetnek. A makrofágok által termelt TNF-α az adipociták lipolízisét indukálja, és a
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felszabaduló FFA a TLR4 aktiváción keresztül fokozza az immunreakciót, többek
között a TNF-α termelődésének fokozásán keresztül (Suganami T et al, 2007).
1.2.5 Az adiponectin perifériás hatásai
Az adiponectin a zsírszövetben termelődik, de szintje a zsírszövet mennyiségével
fordítottan arányos. Emellett szintje a táplálékfelvétellel is összefügg, táplálkozás után
csökken. Transzkripcióját többek között a TNF-α gátolja, míg a PPARγ aktivációja
fokozza. Terhesség során a placentában is expresszálódik. A vérben a teljes hosszúságú
fehérje trimer, hexamer és multimer formában fordul elő. Emellett kisebb
koncentrációban egy aktív hasítási termék, a globuláris adiponectin is megtalálható.
Úgy tűnik, hogy a különböző formák biológiai hatása nem teljesen azonos, bár a
különbségek pontos meghatározása további vizsgálatokat igényel. Az adiponectin az
inzulinreceptor jelátvitelének fokozása útjának javítja az inzulinérzékenységet, és
antiatherogén hatásai is vannak. Receptorai az AdipoR1 és az AdipoR2, az előbbi
döntően a májban és a vázizomzatban, utóbbi szinte kizárólag a májban expresszálódik,
emellett mindkét receptor típus kimutatható a központi idegrendszerben, a
hypothalamus nucleus arcuatusában is. A receptor aktiváció az AMP kináz, a PPARα és
a MAP kináz aktivitását fokozza. Az AMP kináz központi szerepet játszik különböző
anyagcsere folyamatok szabályozásában, melyet egy későbbi alfejezetben részletezek.
Az AMPK aktiválását, és ezek keresztül a glukoneogenezis és a lipogenezis
csökkentését az AdipoR1 mediálja, míg az AdipoR2 jelátvitel inkább a PPARα
működését potencírozza, aktiválódása következtében a PPARα által modulált gének (pl.
acyl-CoA oxidáz, UCP-2, lipidanyagcserét és a hőtermelést befolyásoló gének)
transzkripciója módosul (Kadowaki T et al 2008). Az inzulinreceptor jelátvitelének
potencírozásában az AdipoR1 aktivációnak van fontosabb szerepe, az AMPK-mTOR
útvonal illetve a MAPK aktivitásfokozása útján. Az adiponectin receptor két típusa nem
mutat azonos affinitást a különböző adiponectin formák iránt. A kétféle receptortípus
mennyisége és aránya különböző kórformák esetében nem párhuzamosan változik, így a
receptorarány is befolyásolhatja az adiponectin hatásait. Az anyagcserehatások mellett
az adiponectin antiinflammatorikus hatásait is kimutatták. Az adiponectin receptorok
aktivációja gátolja a NFκB-t endothelsejtekben és makrofágokban. Emellett
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makrofágokban antiinflammatorikus citokinek (IL-10, IL-1Ra) szintézisét fokozza, míg
az interferon-γ-ét gátolja. Anti-atherogén hatású az ér endothelre, gátolja a sejtadhéziós
molekulák expresszióját, így a fehérvérsejtek kitapadását és migrációját (Tilg H,
Moschen

AR,

2008).

Egyre

több

adat

szól

amellett,

hogy

az

obesitas-

inzulinrezisztencia-atherosclerosis betegségcsoporton kívül eső kórképekben az
adiponectinnek proinflammatorikus hatásai lehetnek, szerepét felvetették néhány
autoimmun betegség, mint pl. a rheumatoid arthritis, az SLE vagy a gyulladásos
bélbetegségek patogenezisében (Fantuzzi G, 2008).
1.2.6 A resistin
A resistin a zsírszövet expanziója során megemelkedő mennyiségű fehérje, amelyet a
közelmúltban (2001-ben) fedeztek fel. Nevét az inzulinrezisztencia patogenezisében
betöltött feltételezett szerepéről kapta, mely a mai napig nem tisztázott pontosan.
Állatkísérletek során magas szintje kapcsolatba hozható volt az inzulinérzékenység
csökkenésével, leginkább a májban, az AMPK foszforilációjának gátlása révén (Rajala
MW, Scherer PE, 2003). Emberben a resistin összefüggése az inzulinérzékenység
csökkenésével nem ennyire egyértelmű. Egyes vizsgálatokban egyértelmű pozitív
korreláció volt kimutatható a BMI, a resistinszint és az inzulinrezisztencia mértéke
között, míg mások ilyen összefüggést nem tudtak kimutatni, bár adipocita
sejttenyészetben a resistin gátolta az inzulin mediálta glukózfelvételt, és felvetődött
szerepe a zsírsejt-differenciálódásban is. Az újabb vizsgálatok a resistin centrális
hatásait helyezték előtérbe, más adipocitokinekhez hasonlóan a resistin is fejt ki hatást a
hypothalamusban.

Ennek

a

szignalizációnak

nem

annyira

a

táplálékfelvétel

regulációjában van szerepe, hanem a máj glukoneogenezisét fokozza, hatására
megemelkedik a májban a TNF-α és az IL-6 szint (Muse ED et al, 2007). Mivel az
emberi és a rágcsáló resistin csak 64%-os homológiát mutat, elképzelhető, hogy
funkciójuk is (részben) eltérő. Termelődésük helye is különbözik, az állatkísérletek
során használt rágcsálókkal ellentétben emberekben a resistin termelődésének fő helyei
nem

az

adipociták,

hanem

a

zsírszöveti

makrofágok.

Bár

a

resistin

inzulinrezisztenciában betöltött szerepe emberekben kérdéses, pro-inflammatorikus
hatása egyértelmű. Az atherosclerosis patogenezisében is szerepet játszik, hatása az ér
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endothelre az adiponectinével ellentétes hatású. Különféle sejtadhéziós molekulák
(VCAM, ICAM, pentrexinek) expresszióját fokozza, míg az adiponectin gátolja azokat
(Tilg H, Moschen AR 2008). A resistin emellett az endothelin-1 expresszióját is
fokozza, és a vaszkuláris simaizom proliferációt is elősegíti. A resistin a keringésben
dimer formában fordul elő, receptorát még nem azonosították (Antuna-Puente B et al,
2008)
1.2.7 A citokin jelátvitel szabályozása – a SOCS
A SOCS – supressor of cytokine signalling – fehérjecsalád, amely a citokin jelátvitelt
gátolja, 10 éve került felismerésre. Az immunrendszer egyes részei a citokinek
segítségével kommunikálnak egymással, beindítva azt a válaszreakciót, ami a károsító
tényező ellen irányul. Miután a reakció potenciálisan magát a szervezetet is károsíthatja,
ezért nagyon szorosan szabályozottnak kell lennie. Ebben a szabályozásban van
szerepük a SOCS család tagjainak. A SOCS fehérjék közös jellemzője, hogy indukált
regulátorok, azaz nyugalmi helyzetben szinte nincsenek is jelen a sejtben, de különféle
hormonok, citokinek vagy növekedési faktorok hatására nagyon gyorsan és nagy
mennyiségben expresszálódnak. Aktivátoruk rendszerint maga a citokin, illetve
receptorának aktivációja. A citokinreceptorok jelátvitelében fontos szerepe van a Jak
aktivációjának. A Jak autofoszforilálódik és tirozin foszforilálja a receptorokat,
létrehozva dokkolóhelyeket a STAT számára. A STAT itt tirozin foszforilálódik, leválik
a dokkolóhelyről és transzlokálódik a sejtmagba, ahol transzkripciós faktorként
különböző gének expresszióját modulálja, többek között a SOCS fehérjék
transzkripcióját is elősegíti. A SOCS expresszióját a TLR a MAPK aktiválásán
keresztül is fokozza (Dalpke A et al 2008). A SOCS expressziója után vagy a Jak-t vagy
magát a foszforilált citokin receptort veszi célba, és gátolja a további jelátvitelt a
foszforiláció és a STAT aktiváció gátlása révén. A citokin jelátvitel befolyásolásán
kívül gátolják az inzulin és a LPS szignalizációt is. A fehérjékben több közös domént
azonosítottak, köztük legújabban a PEST régiót, ami a SOCS fehérje degradációjáért
felelős. Ez is jelzi, hogy a SOCS aktivitás nagyon finoman szabályozott. A SOCS-2-ről
kimutatták, hogy más SOCS-ok proteoszomális lebomlását is mediálja. A SOCS
családnak jelenleg 8 tagja ismert. A legtöbbet tanulmányozott családtagok a SOCS-1 és
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a SOCS-3, amelyek az inzulinreceptor szignalizációt gátolják. A SOCS-3 ezen kívül a
GH és a leptin jelátvitelének is gátlója. A SOCS-2 a korábban említett lebomlást
szabályozó funkció mellett a növekedési hormon jelátvitelében is szerepet játszik,
számos szövet és szerv növekedését befolyásolja. A család többi tagjának pontos
szerepe még tisztázásra szorul.
A SOCS-1 és -3 az inzulinreceptor jelátvitelét több ponton is képes gátolni. Kompetálva
a kötőhelyekért meggátolja az inzulin receptor szubsztrát tirozin foszforilációját,
indukálja az IRS proteoszomális degradációját és gátolja az inzulin receptor kinázt. A
SOCS-6-nak

és

-7-nek

tulajdonítanak

még

szerepet

az

inzulinrezisztencia

kialakulásában, feltehető, hogy ezek a fehérjék a PI3K p85 alegységéhez kapcsolódva
gátolják a szignál transzdukció ezen útját (Lebrun P, Van Obberghen E, 2008).
A

SOCS-3-nak

szerepe

lehet

az

obesitasban

megfigyelt

leptinrezisztencia

patomechanizmusában.
A SOCS-3 aktiválódása a pancreas β-sejtjeinek proliferációját is gátolja, mert gátolja a
GH hatást ezeken a sejteken (Ramadhinara A et al, 2008).
1.2.8 Az AMP kináz
Az AMP kináz központi eleme az anyagcsere-szabályozásnak, egy olyan metabolikus
érzékelő és szabályozó fehérje, ami minden eukariótában megtalálható, ezért külön
alfejezetben foglalkozom vele. Heterotrimer szerkezetű fehérje, a katalitikus α alegység
mellett β és γ alegységgel rendelkezik. Alegységeit összesen 7 gén kódolja, az α-nak és
a β-nak két, míg a γ-nak három izoformja ismert. Az AMP kinázt aktiválja minden
olyan tényező, ami csökkenti az intracelluláris ATP szintet, akár a képződés gátlása (pl.
hypoxia), akár a fokozott felhasználás útján. Az AMP kinázt aktiválhatja közvetlenül az
AMP, de aktiválódhat foszforiláció útján is. Az AMP kinázt az LKB1 proteinkináz
foszforilálja, amelynek az aktivitását számos citokin befolyásolja. Az AMP kináz
aktivitása a glukózfelvétel és a zsírsav oxidáció fokozódásával jár, míg a glikogén- és a
zsírsavszintézis gátlódik (Barnes BR et al, 2004).
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1.3 Az inzulinrezisztencia molekuláris tényezői
1.3.1 Az inzulin jelátvitele
Az inzulinreceptor a tirozin kináz receptorok családjába tartozik. Heterotetramer, amely
két extracelluláris α alegységből és két transzmembrán β alegységből áll. Az α
alegységhez kötődő inzulin okozta térszerkezet változások az β alegység intrinsic
tirozinkináz aktivitását stimulálják (1. ábra). A receptoraktiváció első lépése a β
alegységek autofoszforilációja, és az okozott konformáció változás teszi lehetővé a
jelátvitelben résztvevő további molekulák tirozin foszforilációját. (Li C, Zhang BB,
2007)
1. ábra: Inzulin/inzulinreceptor komplex

(Forrás: Endotext.org)
Az inzulinreceptor aktivált β alegysége aztán számos szubsztrátot foszforilál, melyek
dokkolóhelye valamelyik autofoszforilált tirozin (leginkább a tyr960), többek között az
inzulinreceptor szubsztrátokat (IRS-1, -2, -3, -4), illetve egyéb fehérjéket (pl. az Shc-t,
Gab-1-t vagy a Cbl-t, illetve a STAT5-t). Ezek mindegyike dokkolóhelyeket tartalmaz
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további szignálfehérjék számára, amelyek tartalmazzák az SH-2 domént. Az események
végső soron a jelátviteli kaszkád további elemeit aktiválják. A különböző IRS-knek úgy
tűnik, hogy más-más szerepük van különböző szervekben, szövetekben. Az IRS-1 a
vázizomban fordul elő, míg az IRS-2 a máj mellett a β-sejtekben is jelen van,
aktivációja fontos a β-sejtek replikációjához és megfelelő működéséhez. Ha
inzulinrezisztencia esetén az IRS-2 tirozin foszforilációja nem megfelelő, az
hozzájárulhat a β-sejt diszfunkcióhoz és a manifeszt diabetes kialakulásához.
A PI3K egy heterodimer, egy szabályozó p85α alegységből, és egy katalitikus p110
alegységből áll. A p85α szabályozó alegység nagyobb mennyiségben van jelen a
sejtben, mint a katalitikus p110 alegység, ami azt jelenti, hogy a p85-p110 dimerek
mellett p85 monomerek vannak jelen. A p85α alegység kapcsolódik az aktivált IRS-1hez, Ha a p85α alegység mennyisége jelentősen megemelkedik, akkor ezek a
monomerek versenghetnek a tirozin foszforilált IRS-1 dokkolóhelyeiért, így
meggátolhatják

a

PI3K aktivitást

és

hozzájárulhatnak az

inzulinrezisztencia

kialakulásához. A PI3K működése során PI szubsztrátokat foszforilál, amelyek aztán
további serin/threonin kinázokat rekruitálnak a citoplazmából, valamint az Akt-ot. Az
Akt aktiválódása után számos fehérje működését szabályozza. Ilyen a GLUT-4
glukóztranszporter komplex, vagy a PKC izoformok, amelyek az inzulin metabolikus
hatásaiban játszanak szerepet. A GLUT-4 komplex a vázizom és a zsírszövet inzulin
mediálta glukózfelvételének alapvető tényezője. A transzporter transzlokációja a
citoplazmából a sejtmembránba ennek a folyamatnak meghatározó lépése. Inzulin
mediálta GLUT-4 transzlokáció a PI3K aktivációtól függetlenül is bekövetkezhet, a cCbl inzulinreceptor mediálta tirozin foszforilációján, Cbl-CAP komplexek kialakulásán
és sejtmembránba transzlokálódásán keresztül. Az inzulin okozta receptoraktiváció a
GLUT-4 transzlokáció mediálásán kívül számos olyan enzim működését szabályozza,
amelyek a sejtbe felvett glukóz raktározásában, átalakításában vesznek részt (pl.
glikogén szintáz)
Az inzulinreceptor jelátvitelének szabályozásában számos, a jelátvitelt gátló protein is
részt vesz. Ilyen a protein tirozin foszfatáz 1B (PTP1B), ami a receptor és szubsztrátjai
defoszforilálódását katalizálja, míg a PTEN és a SHIP-2 a PI3K defoszforilálódását.
Emellett a SOCS-1 és -3, amelyekről korábban már szóltunk, szintén csökkentik a
jelátvitelt az IRS-1 foszforilációjának gátlása, degradációjának elősegítése és az
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inzulinreceptor kináz gátlása útján (Li C, Zhang BB, 2007). A SOCS-3 expresszióját és
transzlokációját a plazmamembránba az inzulinhatás is kiválthatja, de TNF-α illetve
egyéb proinflammatorikus citokinek hatására is bekövetkezhet. A SOCS-3 az IRS-1 és 2 kapcsolódását is gátolja a tyr960-hoz. A SOCS-1 hatása hasonló, de valamelyest
specificitást mutat az IRS-2-re (2. ábra)
2. ábra: Az inzulinreceptor jelátvitele

Forrás: www.cellsignal.com © 2003-2007 Cell Signaling Technology, Inc.
1.3.2 Citokinek inzulin jelátvitelt módosító hatásai
A resistin obesitasban pozitívan korrelál az inzulinrezisztencia paramétereivel, de
pontos szerepe az emberi inzulinrezisztencia patomechanizmusában még kérdéses.
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Rágcsáló modellekben az inzulinreceptor jelátvitelét a SOCS-3 expressziófokozódása
útján gátolja, ez a patomechanizmus emberekben még nem igazolódott.
A TNF-α biztosan szerepet játszik az inzulin receptor jelátvitel károsodásában, szerepét
az inzulinrezisztencia patomechanizmusában már 1993-ban leírták (Hotamisligil et al,
1993), és azóta is rengeteget vizsgálták. A TNF-α elősegíti az IRS-2 szerin
foszforilációját, és megemelkedett szintje esetén megfigyelték a PI3K p85α monomer
szintjének a megemelkedését vázizomsejtekben, ami kompetitíven gátolja a heterodimer
kapcsolódását az IRS-hez (Lorenzo M et al, 2008, Friedman JE et al, 2008). Emellett
obes, diabeteses emberekben és állatokban is megfigyelték, hogy a jelátvitelt negatívan
reguláló PTP1B expressziója is fokozódik a vázizomzatban és a zsírszövetben is, a
TNF-α serumszintjének megemelkedésével párhuzamosan. Az ok-okozati összefüggést
támasztja alá, hogy in vitro kísérletek során TNF-α-val kezelt sejtekben a PTP1B
expressziója fokozódott (Lorenzo M et al, 2008). A TNF-α inzulinérzékenységet
csökkentő hatásában a SOCS-3 expressziójának és transzlokációjának is szerepe van
(Lebrun P, Van Oberghen E, 2008). Mivel éhezés során is hasonló mechanizmussal
alakul ki inzulinrezisztencia, felmerül, hogy a TNF-α inzulinrezisztenciát okozó
hatásának szerepe elsődlegesen a hipoglikémia kivédése lehetett éhezési periódusokban,
és ez a funkció vált kórossá az életkörülmények megváltozásával (Muoio DM, Newgard
CB 2006). A TNF receptor aktiváció a szfingomielináz aktiválódásához is vezet,
amelynek következtében ceramid keletkezik. A ceramid több ponton is képes gátolni az
inzulin receptor jelátvitelét: gátolja az IRS-1 tirozin foszforilációját és a PI3K
aktivációját, illetve az Akt aktivációját a szignalizációs kaszkád későbbi pontján. A
ceramid ezeket a hatásokat különböző foszfatázok és kinázok aktiválásán keresztül fejti
ki (pl. PKC-ζ). A ceramid prekurzora a palmitoát, ezért a ceramidszintézis
emelkedésében szerepe van az obesitasban megfigyelt FFA emelkedésnek is.
Ceramidszintézist fokozó hatása csak a telített zsírsavaknak van, telítetlen zsírsavak
mellett ez nem volt megfigyelhető. (Muoio DM, Newgard CB 2006)
Bár

a

kívülről

adott

leptin

lipodisztrófiában

kedvezően

befolyásolja

az

inzulinérzékenységet (Oral EA et al, 2002), obesitasban hatása az inzulinérzékenységre
nem egyértelmű. Szintje rendszerint pozitívan korrelál az inzulinrezisztencia
paramétereivel, ami felveti perifériás leptinrezisztencia lehetőségét is.
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Az adiponectin plazmaszintje pozitívan korrelál az inzulinérzékenységgel, javítja az
inzulinreceptor jelátvitelét. Ennek egyik lehetséges módja az a májsejtekben kimutatott
reaktív oxigéngyök kiáramlás, amelyet a Rac1 és az 5-lypoxigenase adiponectin
kiváltotta aktivációja okoz. Ezek az oxigéngyökök a PTP1B-t oxidáció révén
inaktiválják. Emellett ez a redox szignalizáció a MAPK aktivációt és a hepatikus
glukózfelhasználást is fokozza (Fiaschi T et al, 2007). Más vizsgálatok azt találták,
hogy a vázizomzatban az adiponectin más útvonalon, az AMPK majd az mTOR
aktiválásán keresztül serkenti az IRS-1 tirozin foszforilációját. (Wang C et al, 2007).
Az itt említett citokineken kívül még számos egyéb adipocitokin hozható kapcsolatba az
inzulinrezisztencia kialakulásával, mint pl. RBP-4 vagy a visfatin, de a pontos okokozati összefüggés és patomechanizmus nem ismert.
Az inzulinrezisztencia kialakulásában a zsírszöveten kívül a májnak és a vázizomzatnak
is fontos szerepe van. Elhízás, magas zsírtartalmú étrend esetén a májban az NFκB
aktivációja figyelhető meg, ami aztán proinflammatorikus citokinek expressziójának
fokozódásához vezet (pl. IL-6, TNF-α). Inzulinrezisztens állatokban és emberekben is
megfigyelték a vázizomzat ceramidtartalma megnő, és negatív korrelációt mutat az
inzulinrezisztencia mértékével, míg rendszeres testmozgás hatására a vázizomzat
ceramid tartalma csökken. (Summers SA, Nelson DH 2005).
1.4 Az obesitas, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú diabetes kapcsolata
Obesitasban gyakoribb az inzulinrezisztencia, és végső soron a 2-es típusú diabetes
kialakulása. Ilyenkor gyakran megfigyelhetőek egyéb eltérések is, mint az atherogén
dyslipidaemia vagy a magas vérnyomás. Ez a tünetegyüttes, amely végső soron fokozott
makrovaszkuláris rizikóhoz vezet, a metabolikus szindróma. A metabolikus szindróma,
koncepciója és definíciója körül gyakran folytak viták. A szindróma egy vaszkuláris
rizikófaktor-halmaz, amelynek központi eltéréseként ma már a haskörfogattal jellemzett
centrális obesitast jelölik meg. Ilyenkor számos egyéb, pro-atherothrombotikus eltérés
jelenléte

is

gyakori

(pl.

krónikus

inflammáció,

prothrombotikus

faktorok

felszaporodása) (Després JP, Lemieux I, 2006). A 2-es típusú diabetes kialakulásának
esélye a testtömeg index-szel arányos, de még szorosabb az összefüggés a
haskörfogattal és a visceralis zsírszövet mennyiségével. A megnövekedett mennyiségű
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zsírszövet a keringésbe juttat hormonokat, proinflammatorikus citokineket, szabad
zsírsavakat és egyéb, az inzulinrezisztencia kialakulását elősegítő faktorokat. Ha a
kialakult inzulinrezisztenciához β-sejt diszfunkció is társul, azaz a β-sejtek nem képesek
a szükségletnek megfelelő mennyiségű inzulint szekretálni, akkor kialakul a 2-es típusú
diabetes. Az inzulinrezisztencia és a β-sejt diszfunkció kialakulása (a β-sejt rezerv)
részben genetikailag meghatározott, de az életmóddal befolyásolható (környezet-gén
interakció).
A zsírszövet által termelt faktorok egy részét a zsírsejtek termelik, más részüket viszont
a zsírszöveti makrofágok, amelyeknek a mennyisége obesitasban megnő, arányuk a
zsírszövetben szignifikáns pozitív korrelációt mutat a BMI-vel és a zsírsejtek méretével.
A visceralis obesitasban megfigyelt proinflammatorikus állapot és makrofág migráció
pontos patomechanizmusa még nem teljesen tisztázott, de a zsírszöveti makrofágok
aránya

pozitívan

korrelál

a

BMI-vel,

az

adipociták

méretével

és

az

inzulinrezisztenciával is. A makrofágok általában valamilyen károsító tényező
környezetében találhatóak, ami ez esetben lehet nagyobb mennyiségű apoptotikus
zsírsejt, de a megemelkedett FFA szint is a migrációt kiváltó citokinek termelődéséhez
vezethet.

Az

aktivált

makrofágok

és

hipertrófiás

adipociták

megváltozott

citokintermelése valamilyen környezeti károsító tényezőre adott válasz (pl. túlevés,
zsírban gazdag étrend), ami alapvetően a szervezet integritásának megőrzését szolgálja,
de ha a károsító tényező folyamatosan jelen van, vagy ha a válaszreakció túlzott, akkor
a reakció maga is károsíthatja a szervezetet. A környezeti károsító tényezők egy része az
életmóddal függ össze, de bizonyos krónikus infekciók (pl. HSV, adenovírusok) vagy
toxinok

(pl.

tributil-ón)

mellett

is

megfigyelték

obesitas

kialakulását,

az

inzulinérzékenység csökkenését (Fernández-Real JM et al, 2007). Az obesitasban
megfigyelhető krónikus gyulladásos állapot patomechanizmusában a TLR4 recetornak
is fontos szerepe van. A receptor expressziója obes állatokban fokozódik, akár
négyszeresére is. A TLR4 mind a makrofágokban, mind az adipocitákban megtalálható,
az elhízásban megfigyelt expressziófokozódás döntően a zsírsejtekben következik be. A
TLR4 aktivációját bakteriális lipopoliszacharidokon kívül az obesitasban megemelkedő
FFA szint is kiváltja. A receptor az NFκB aktivációján keresztül számos olyan
proinflammatorikus citokin expresszióját fokozza, amelynek az inzulinérzékenységet
csökkentő hatása is van. Emellett felmerült, hogy a TLR4 aktivációja a zsírsejtben

41

közvetlenül is csökkentené az inzulinérzékenységet (Song MJ et al 2006). A TLR4
kiváltotta citokinválasznak fontos szerepe van. TLR4 génkiütött egerekben magas
zsírtartalmú diéta mellett gyors testsúlygyarapodás következik be, de ehhez nem társul a
vad típusú állatokban megfigyelt citokinszint emelkedés és inzulinrezisztencia
fokozódás (Shi H et al, 2006). A kiváltott immunválasz részben genetikailag
meghatározott. A TNF-α fokozott transzkripciójához vezető mutációk nem csak
fokozott immunválasszal, de a 2-es típusú diabetes nagyobb gyakoriságával is járnak,
míg a TLR4 Asp299Gly funkciócsökkentő mutációja a 2-es típusú diabetes és az
angiographiával kimutatható érbetegség ritkább előfordulását hozza (Fernández-Real
JM, Pickup JC, 2007). A zsírszövet eloszlása sem közömbös az inzulinrezisztencia
kialakulása szempontjából. Azonos testtömeg-indexű egyéneknél megfigyelhető, hogy
az inzulinérzékenység csökkent azoknál, akiknél a zsírszövet elhelyezkedése
centrálisabb. (Kahn SE et al, 2006) Döntően visceralis típusú elhízás esetén jellemző az
ektópiás (nem a zsírszövetre lokalizálódó) zsírlerakódás. Ilyenkor zsír tárolódhat a
májban, a szívben, a vázizomzatban, vagy akár a pancreas β-sejtjeiben is. Ez károsítja
az érintett szervek működését, hozzájárul a perifériás inzulinrezisztencia kialakulásához,
illetve a β-sejtekben lerakódó zsírok károsíthatják annak működését, hozzájárulva az
inzulinszekréció relatív elégtelenségéhez és a manifeszt diabetes kialakulásához. Az
ektópiás

zsírlerakódás

utalhat

arra,

hogy

az

intraabdominális

zsírszövet

diszfunkcionális, nem képes az energiatöbblet megfelelő kezelésére. Ektópiás
zsírlerakódás döntően subcutan adipositas mellett nem figyelhető meg. Az
intraabdominális és a subcutan zsírszövet ezen kívül különbözik egymástól a termelt
faktorok minőségét és mennyiségét illetően. Az egyik ilyen faktor a szabad zsírsav
(FFA). Ha a túlzott energia-bevitellel nem tud lépést tartani az adipogenesis, az
adipociták tovább hypertrophizálnak. A hypertrophiás zsírsejtek működése különbözik a
normál zsírsejtekétől. Ennek eleinte szerepe van az adipogenesis beindításában, de
később, annak elégtelensége esetén a folyamat maladaptívvá válik, és a nagyobb
zsírsejtek által megváltozott mennyiségben termelt citokinek és egyéb faktorok
hozzájárulnak a centrális obesitasban megfigyelt metabolikus eltérések kialakulásához.
2-es típusú diabetesben kimutatták az adipogenesisben szerepet játszó gének csökkent
expresszióját, ami az adipociták csökkent proliferációjára és differenciálódására utal
(Bays HE et al, 2008). A hypertrophiás adipociták rezisztensek lehetnek az inzulin
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antilipolitikus hatására. Ezért obesitasban az FFA szintje megemelkedik, és
összefüggést mutat az inzulinrezisztencia mértékével. A szabad zsírsavak gátolják a
sejtek inzulin mediálta glukózfelvételét, a glikogénszintézist és a glikolízist, míg
fokozzák a máj glukóztermelését. Feltételezik, hogy a megemelkedett FFA szint az FFA
metabolitok intracelluláris felszaporodásához vezet, amelyek egy serin/threonin kináz
kaszkád aktiválásával az inzulin receptor szubsztrát (IRS) – 1és -2 serin-foszforilációját
okozzák, így csökkentve ezek PI3K aktiváló képességét. Az FFA szint emelkedése a
TLR4 receptor aktivációján keresztül a SOCS-3-t aktiválva is gátolhatja az
inzulinreceptor jelátvitelét. Ha az IRS-2 aktiválódása nem megfelelő, az a pancreas βsejtjeinek diszfunkciójához vezethet, és az inzulin szekréciós zavar kialakulásával
manifeszt diabetes mellitus alakulhat ki. A szabad zsírsavak ezen kívül elősegítik a
glukoneogenezis enzimeinek expresszióját is. A visceralis és a subcutan zsírszövet
nemcsak a termelt faktorok tekintetében különbözik, hanem abban is, hogy először a
portális vagy a szisztémás keringésben kerülnek-e ezek a faktorok. Centrális
obesitasban a magasabb szabad zsírsav szint első lépésben a portális keringésbe jutva a
máj inzulinérzékenységét csökkenti, a hepatikus glukóz kibocsájtás fokozódik. A
megemelkedő FFA szint eleinte akutan az inzulinszekréció fokozódását váltja ki, így a
normál glukóz tolerancia megmarad, de krónikus FFA expozíció mellett a béta-sejtek
inzulinszekréciója is csökken, elmarad a szükségestől, diszfunkció alakul ki.
Obesitasban a zsírszövet által termelt citokinek és hormonok profilja is megváltozik,
egyes faktorok termelődése a zsírszövet mennyiségének növekedésével fokozódik (pl.
TNF-α, leptin, resistin, IL-6), míg másoké csökken (pl. adiponectin). A centrális típusú
elhízásban megfigyelt krónikus proinflammatorikus állapot klinikumban használt
markere jelenleg a C-reaktív protein (CRP) szintjének változása. A citokinprofil
változásáért a zsírsejtek számának, méretének és működésének változása mellett az
elhízás során a zsírszövetbe migráló makrofágok, illetve az extracelluláris matrix
változásai is felelősek. A zsírszövet megfelelő növekedésének fontos eleme az
extracelluláris matrix remodelling és az angiogenesis megfelelő volta. Ha ezek nem
működnek megfelelően, az gátat szabhat a zsírlerakódásnak a zsírszövetben, és
elősegítheti az ektópiás zsírlerakódást. Emellett a nem megfelelő adipogenesis
következtében kialakuló relatív hypoxia elősegítheti az adipocita diszfunkció, az
inflammatorikus válasz kialakulását. Tehát nem annyira a zsírszövet abszolút mérete,
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hanem az adipogenesis folyamatának nem megfelelő volta határozza meg a metabolikus
és proinflammatorikus eltérések kialakulását. Az adipogenesis folyamatát, a
proliferációt és a differenciációt a genetikai polimorfizmusok (pl. PPARγ, LXR, RXR,
FXR variánsok) mellett számtalan adipocita és nem adipocita eredetű faktor
befolyásolja. Az előbbiek közé tartozik az adiponectin, a resistin, a TNF-α és leptin is,
amelyek a zsírszövetben az adipogenesis folyamatát befolyásolja. Az adiponectin
elősegíti, a TNF-α gátolja az adipogenesis folyamatát, míg a leptinnel és a resistinnel
kapcsolatos adatok nem egyértelműek. A nem adipocita eredetű faktorok közé tartozik
egyebek mellett az angiotensin II, az angiotensinogen (proliferáció gátlás), a
katekolaminok (proliferáció serkentés, differenciáció gátlás) vagy a glukokortikoidok
(proliferáció gátlás, differenciáció serkentés) (Bays et al, 2008). A nemek közötti
(férfiak és premenopausalis nők) kardiovaszkuláris rizikókülönbséget legalábbis
részben magyarázhatja az eltérő zsírszövet disztribúció, ami a szexuálszteroidok
zsírszöveti eloszlásra gyakorolt hatását támasztja alá. Megnövekedett visceralis
zsírszövetmennyiség esetén a subcutan zsírszövet patogenitása is fokozódhat. Az
inzulinrezisztencia kialakulásában szerepet játszó zsírszöveti faktorok hatására a
subcutan

zsírszövetben

is

károsodhat

az

inzulin

indukálta

lipolízis

gátlás

(inzulinrezisztencia alakul ki). Míg a visceralis zsírszövetből felszabaduló szabad
zsírsavak a portális keringésbe jutnak, a subcutan zsírszövetből kiszabadulók a
szisztémás keringésbe, és hozzájárulhatnak az ektópiás zsírlerakódás kialakulásához a
váz- és szívizomban, valamint a pancreasban. Az ektópiás zsírlerakódás, az eredetileg
nem zsírtároló sejtekben az intracelluláris trigliceridszint megemelkedése is elősegíti a
perifériás inzulinrezisztencia kialakulását egyes metabolitok (pl. diacil glicerol)
szerin/threonin kinázokat aktiváló hatása révén. (Li C, Zhang BB 2007). A β-sejtek
inzulinrezisztenciája aztán az inzulinszekréció károsodásához vezetve a manifeszt 2-es
típusú diabetes kialakulásához vezethet. A β-sejt diszfunkció kialakulásában szerepe
lehet a ceramidnak is, amelynek képződését a magasabb telített zsírsavszint és a TNF-α
szignalizáció is elősegíti. A ceramidnak nem csak az inzulinrezisztencia kialakulásában,
a GLUT-4 transzlokáció gátlásában lehet szerepe, de gátolhatja az inzulin gén
transzkripcióját, és elősegítheti a β-sejtek apoptózisát is. (Muoio DM, Newgard CB
2006).
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Az adiponectin az inzulin jelátvitelét a korábban már részletezett módon fokozza, de
szintje obesitasban csökken. A visceralis zsírszövet által termelt adiponectin
mennyisége szorosabb negatív korrelációt mutat a BMI-vel, mint a subcutan
zsírszövetben termelődő. Obesitasban nemcsak az adiponectinszint csökken, de az
adiponectin receptorok expressziója is, ami csökkent jelátvitellel, az AMP kináz
csökkent aktiválódásával jár, tehát adiponectin rezisztencia is fennáll (Kadowaki T,
2008). A hiperleptinémia mértéke inkább az adipocita hipertrófiával, mint a
hiperpláziával arányos. Az adipositas fokozódásával a TNF-α és a resistin szintje is
megemelkedik. A resistint a zsírszöveti makrofágok termelik, ezért mennyisége
nemcsak a BMI-vel, hanem inkább az obesitashoz társuló inflammatio mértékével
arányos.
1.5.

Speciális, diabetessel járó kórformák

1.5.1. Atípusos antipszichotikum kezelés
A második generációs, vagy atípusos antipszichotikumok schizophrenia és egyéb
pszichotikus állapotok kezelésére használt szerek. Az első ilyen vegyület a clozapin
volt, amelyet 1971-ben vezettek be először, de 1975-ben agranulocytosis esetek miatt
kivontak a forgalomból. A 80-as évek végére viszont egyértelművé vált, hogy a
clozapin a schizophrenia kezelésében egyedülállóan hatékony, és a korábbi
antipszichotikumoknál tapasztalt extrapiramidális mellékhatások (tardív diszkinézia,
akatízia) is ritkábban fordulnak elő. Ekkor újra forgalomba került, és beindult a kutatás
hasonló vegyületek után. Az 1990-es években egymás után került bevezetésre az
olanzapin, a risperidon és a quetiapin, majd 2000 után a ziprasidon és az amisulprid. A
pszichotikus tünetekre gyakorolt kedvező hatásuk mellett egyre több beszámoló jelent
meg jelentős testsúlygyarapodásról és a diabetes incidencia emelkedéséről, különösen
clozapin és olanzapin kezelés mellett. Ezzel a schizophren betegek egyébként is
magasabb diabetes incidenciája és kardiovaszkuláris rizikója tovább nőtt, a pszichotikus
állapottal összefüggő mortalitás csökkent, de a kardiovaszkuláris eredetű emelkedett.
Az atípusos antipszichotikumot szedő betegek közel 80%-ánál fordul elő 7%-nál
nagyobb testsúlygyarapodás a kezelés első évében Az obesitogen és diabetogen hatás
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pontos mechanizmusa nem tisztázott, de ezek vizsgálata került az utóbbi években a
psychopharmacologiai kutatások középpontjába. Úgy tűnik, hogy az atípusos
antipszichotikumok nem gyakorolnak közvetlen hatást az adipogenezisre, vagy a
zsírsejtek leptinszekréciójára (Melkersson K, Dahl ML, 2004). Obesitogen hatásukat
feltehetően az étvágy fokozása révén fejtik ki. Az antipszichotikumok döntően
monoaminerg receptorokon keresztül hatnak. Nem tisztázott, hogy ezek a hatások
milyen effektorokon keresztül képesek befolyásolni az étvágyat, milyen ponton
kapcsolódnak a táplálékfelvétel és energia-leadás finoman szabályozott folyamatába. Az
is tisztázásra vár, hogy a diabetogén hatás a testsúlygyarapodás következménye-e
kizárólag, vagy az antipszichotikumok esetleg gyakorolnak-e közvetlen hatást az
inzulinszekrécióra vagy az inzulin jelátvitelre. Az utóbbi mellett szóltak azok a
megfigyelések, melyek szerint egyes esetekben az antipszichotikumkezelés megkezdése
után röviddel (néhány héttel), amikor a testsúlygyarapodás még nem volt jelentős,
súlyos hiperglikémiával, esetenként ketoacidosissal járó diabetes lépett fel, amely az
antipszichotikum elhagyása, vagy gyógyszerváltás után rendszerint reverzibilis volt.
Ezek az esetek azonban ritkák, tipikusnak nem nevezhetőek. Patomechanizmusuk nem
ismert, de feltehetően különbözik az obesitogen hatástól és a hosszú távú szedés után
kialakult diabetestől. Ilyen eseteket több antipszichotikum mellett is leírtak (Dibben CR
et al, 2005). A clozapinról és az olanzapinról állatkísérletekben igazolták, hogy akutan
csökkenthetik az inzulinérzékenységet, míg más antipszichotikumoknál ilyet nem
tapasztaltak, bár azokkal kapcsolatban is előfordult súlyos diabetes (Houseknecht KL et
al, 2007).
1.5.2. GDM
A fiziológiás terhességben is megfigyelhető egy kb. 50%-os inzulinérzékenység
csökkenés a fogamzástól a 3. trimeszterig. Gestatios cukorbetegségnek nevezünk
minden, az adott terhesség alatt diagnosztizálásra kerülő cukorbetegséget, etiológiától
függetlenül. Ezek kis része a terhesség előtt is esetleg meglevő, de fel nem ismert
cukorbetegség, ezek rendszerint már a terhesség 1. vagy 2. trimeszterében felismerésre
kerülnek. A GDM nagyobb hányada viszont a 3. trimeszter elején, a 24-28. hét között
végzett szűrővizsgálat során derül ki, és hátterében a terhességben kialakuló
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inzulinrezisztencia fiziológiásnál kifejezettebb volta, és az inzulinszekréció relatív
elégtelensége áll. A GDM-es terhesek nagy részénél a szülés után visszaáll a normál
glukóz tolerancia, de az inzulinérzékenység tartósan csökkent maradhat. Ezeknek a
személyeknek a rizikója diabetes kialakulása szempontjából a későbbiekben magasabb,
mint

az

átlagnépességé.

glukóztranszport

a

Gestatios

diabetesben

vázizomzatban,

ezzel

csökkent

párhuzamosan

az

inzulinfüggő

megfigyelhető

az

inzulinreceptor jelátvitelének csökkenése a vázizomban és a zsírszövetben is. Ezekben a
sejtekben GDM esetén megemelkedik a p85α PI3K alegység mennyisége, akár 2-3xosára is (Friedman JE et al, 1999). Emellett az IRS-1 tirozin foszforilációja is csökkent,
akár 50%-kal. Ilyenkor a vázizomzatban magasabb TNF-α mRNS mennyiség mutatható
ki, amely arra utal, hogy az obesitashoz társuló krónikus mérsékelt gyulladásos aktivitás
szerepet játszhat az inzulinreceptor jelátvitelének károsodásában. Ha ezek az asszonyok
terhesség után is obesek maradnak, nagyobb visceralis zsírszövet tömeggel
rendelkeznek, ezek az eltérések a glukóztolerancia normalizálódása mellett is
megmaradnak, ami magyarázhatja a magasabb diabetes rizikót (Friedman JE et al,
2008). Feltételezhető, hogy egyes citokin indukálta kinázok, mint pl. a TNFα indukálta
c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) szerin-foszforilhatják az IRS-1-t, így gátolva a PI3Khoz való kapcsolódását.
1.5.3 Mitokondriumok és diabetes - MIDD
A sejtek anyagcseréjében a mitokondriumoknak központi szerepük van. Nem megfelelő
működésük ennek megfelelően befolyásolja a szénhidrát anyagcserét, és diabetes
kialakulásához vezethet. A manifeszt 2-es típusú diabetesre az inzulinrezisztencia
mellett jellemző az inzulinszekréció relatív elégtelensége is, és a β-sejt tömeg is relatíve
kisebb, mint ugyanakkora inzulinrezisztencia mellett, de diabetes nélkül. A
mitokondriális zsírsavoxidáció nem megfelelő volta, az oxidatív funkció és az ATP
szintézis elégtelensége az inzulinreceptor jelátvitelének csökkenéséhez vezet. Ennek
oka az intracelluláris FFA szint megemelkedése, ami a serin/threonin kináz aktivitást
fokozza.

A

megfigyelhető

mitokondrialis
sovány

oxidáció

egyénekben

csökkenése

is,

és

ezzel

az

életkor

párhuzamosan

előrehaladtával
csökken

az

inzulinérzékenység a vázizomzatban (Schulman, Lowell 2005). Ennek hátterében a
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mitokondriális DNS mutációinak felszaporodása is állhat, amelynek az öregedésben
fontos szerepe van (Dufour E, Larsson NG, 2004). 2-es típusú diabeteses szülők
gyerekeiben már korán megfigyelhetőek ezek a változások (Petersen KF et al, 2004)
A mitokondriumok megfelelő működése szükséges a β-sejtek megfelelő működéséhez
és glukóz stimulálta inzulinszekréciójához, valamint a sejtek túléléséhez. A
mitokondriumok

a

sejten

belüli

(intrinsic) apoptotikus folyamatok központi

organellumai, amely folyamatok számos ponton kapcsolódnak a TNF indukálta
(extrinsic) apoptotikus szignálokhoz, a TNF-α indukálta apoptosis is részben a
mitokondriumok, illetve az általuk termel oxigéngyökök által mediált (Shakibaei M et
al, 2005). Ennek diszregulációja hozzájárulhat a 2-es típusú diabetesben is
megfigyelhető β-sejt pusztuláshoz.
2-es típusú diabetesben a pancreas β-sejtjeinek glukóz szenzor képessége csökkent, és
ezért nem képesek a szükségletnek megfelelő mennyiségű inzulint kibocsájtani. A
glukóz érzékeléshez intakt mitokondriális oxidációra és ATP termelésre van szükség. A
megfelelő ATP mennyiség szükséges az ATP függő K+ csatorna záródásához, ami a
sejtmembrán depolarizációjához vezet. Ennek hatására Ca2+ áramlik be a sejtbe a
feszültségfüggő Ca2+ csatornákon át, és a megemelkedő intracelluláris Ca2+ szint indítja
el az inzulin exocitózist. Nem elegendő ATP esetén az ATP függő K+ csatorna
működése és így a plazmamembrán depolarizációja elégtelenné válik, így nem tud
bekövetkezni megfelelő mennyiségű inzulin szekréciója. A 2-es típusú diabetes
patogenezisében tehát szerepet játszhatnak a mitokondriális DNS károsodásai is,
amelyek mint az inzulinrezisztencia, mint a szekréciós defektus kialakulását
elősegíthetik (Schulman, Lowell 2005).
A mitokondriumok inzulinszekrécióra gyakorolt hatásának modellje lehet a MIDD
(maternaly inherited diabetes and deafness). Ebben a diabetes formában a
mitokondriális DNS (mtDNS) A3243G pontmutációja játszik szerepet, és jellemzője az
inzulinszekréciós zavar inzulinrezisztencia kialakulása nélkül. A pontmutáció jelenléte a
mitokondriumokban a glukózanyagcserét az anaerob glikolízis felé tolja el, a
glukózoxidáció csökkent, laktátfelszaporodás észlelhető. Ennek oka NADH nem
megfelelő reoxidációja, redukált formában történő felgyülemlése. Emiatt a megfelelő
ATP szint csak nagyon aktív glikolízis mellett érhető el, a sejtek a szokásos basalis ATP
szintet is csak magasabb vércukorszint mellett képesek előállítani. A postprandialis
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vércukorszint emelkedés megfelelő inzulinválaszt nem, vagy csak késve tud létrehozni.
Az inzulinszekréció károsodásának patomechanizmusában szóba jön a sejtek
megváltozott Ca2+ anyagcseréje is. A mutációt hordozó sejtekben kimutatták azt, hogy
az intracelluláris Ca2+ emelkedés elhúzódó, ami a mitokondriális matrix csökkent Ca2+
tároló képességével függhet össze. Emellett többféle mitokondriális mutáció, így az
A3243G mellett is magasabb reaktív oxigéngyök tartalmat mutattak ki kísérleti
körülmények között, de ennek klinikai jelenősége nem ismert pontosan. A reaktív
oxigéngyökök képesek a β-sejtek inzulinszekrécióját rontani, de nem tudni, mennyiben
járulnak hozzá a MIDD klinikai képének kialakulásához (Maechler P, de Andrade
PBM, 2006). A sejtekben a mutáns és a vad típusú DNS egymás mellett lehet jelen, ezt
a jelenséget nevezzük heteroplazmiának. A diabeteshez szenzoros típusú nagyothallás
vagy süketség járul, ami gyakran társul mitokondriális betegségekhez. Az egyéb tünetek
között a váz- és szívizomzat érintettsége fordul elő gyakran (myopathia), de előfordul
idegrendszeri, neuropszichiatriai érintettség is, illetve retina dystrophia (Guillausseau PJ
et al, 2001). A diabetes általában felnőttkorban manifesztálódik, és fenotípusát tekintve
hasonlíthat 1-es vagy 2-es típusú diabetesre is. Mivel a mutációt a mitokondriumok
hordozzák, kizárólag anyai ágon öröklődik. A 2-es típusú diabetessel való
összetévesztés gyakori, de káros lehet, mert ezek a betegek a mitokondriális diszfunkció
miatt laktát acidózisra hajlamosabbak, amit a 2-es típusú diabetesben gyakran
alkalmazott biguanidok tovább fokozhatnak, így a nem megfelelő diagnózis veszélybe
sodorhatja a beteget. A betegek fenotípusa még egy családon belül is eltérő lehet.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
„Normál” obesitasban leptin- és inzulinrezisztencia figyelhető meg, a ghrelinszint
szupprimálódik.

Vizsgálataim

egyik

célkitűzése

volt

speciális

obesitas

és

inzulinrezisztencia formákban (atípusos antipszichotikummal kezelt betegek, GDM) a
zsírszöveti citokinek és az étvágyszabályozásban szerepet játszó főbb szignálok
vizsgálata,

a

normál

obesitasban

tapasztalt

változásokkal

és

egészséges

kontrollcsoporttal összehasonlítva. Cél volt annak a feltérképezése, hogy az ezekben a
kórformákban

tapasztalható

túlsúly

és

inzulinrezisztencia

kialakulásának

és

fennmaradásának molekuláris mechanizmusa különbözik-e a szokásos obesitasban
tapasztaltaktól. Vizsgáltam továbbá, hogy az obesitas kialakulásában esetenként
szerepet játszó génpolimorfizmusok gyakorisága ezekben a kórképekben különbözik-e
attól, amit szokásos elhízás esetén látunk, valamint azt is, hogy ezek a polimorfizmusok
befolyásolják-e az obesitas biomarkereit és a citokinszinteket.
1. Célul

tűztem

ki

az

éhomi

szérum

ghrelinszint

vizsgálatát

atípusos

antipszichotikummal kezelt betegekben, és gestatios diabetesesekben
2. Célul tűztem ki továbbá a zsírszöveti citokinrendszer egyes elemei éhomi
szérumszintjének mérését ezekben a betegcsoportokban (TNF-α, leptin, resistin
adiponectin és solubilis TNFR2, ezen kívül az atípusos antipszichotikummal
kezelt csoportban solubilis Fas)
3. Össze kívántam hasonlítani az éhomi ghrelinszintet és a citokinszinteket
megfelelően

választott

kontrollcsoportban

mért

értékekkel

(atípusos

antipszichotikummal kezelt betegek esetében obes és nem obes kontrollcsoport,
GDM esetében egészséges terhes és nem terhes nők), hogy az esetleges
eltéréseket felfedhessem.
4. Vizsgálni kívántam ebben a két csoportban a ghrelin és a mért zsírszöveti
citokinek összefüggéseit egymással, valamint a testtömeg-index-szel és a
szénhidrát anyagcsere különböző paramétereivel (éhomi vércukor, C-peptid,
inzulin, proinzulin, HOMA-A és –B)
5. Vizsgálni kívántam továbbá olyan genetikai polimorfizmusok előfordulását az
antipszichotikummal kezelt betegcsoportban, amelyeket már kapcsolatba hoztak
az obesitas és az inzulinrezisztencia gyakoribb előfordulásával (TNF-α -308G/A
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és -238 G/A, TLR-4 Asp299Gly és Thre399Ile illetve PPARγ Pro12Ala) abból a
célból, hogy megállapítsam, különbözik-e az előfordulási gyakoriság ezekben a
populációkban, illetve itt is összefüggésbe hozható-e az obesitassal és az
inzulinrezisztenciával.
A MIDD szindróma olyan diabetes típust okoz, amelyre az inzulinszekréció zavara
jellemző, inzulinrezisztencia nélkül, de a fenotípus alapján 1-es típusú és 2-es típusú
diabetesként történő klasszifikálás is előfordul.
6. Célul tűztük ki két, az A3243G pontmutációt hordozó magyar családban a
mutációt hordozó családtagok szénhidrát anyagcseréjének vizsgálatát intravénás
glukóz tolerancia teszttel (IVGTT), melynek során az inzulinnal nem kezelt
személyekben C-peptid meghatározást is végzünk.
7. Célul tűztük ki továbbá a mutációt hordozó személyekben az éhomi C-peptid
szint meghatározása mellett a szigetsejt specifikus autoantitestek szintjének, és a
HLA-DR és –DP statusnak a meghatározását.
8. Az eredményeket egybe kívántuk vetni a mutációt hordozó személyek klinikai
állapotával.
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3. MÓDSZEREK
3.1 Betegcsoportok
3.1.1 Atípusos antipszichotikummal kezelt betegek
Az atípusos antipszichotikummal kezelt betegcsoportba 60, legalább 1 éve már atípusos
antipszichotikummal (clozapin, olanzapin, risperidon, quetiapin) kezelt beteget vontunk
be. A vizsgálatba nem vontunk be olyan betegeket, akiknél szénhidrát-anyagcserezavar
ismert volt. A betegek adatainak rögzítése után a testmagasság és a testsúly mérése
történt, majd éhomi vérvétel és OGTT a WHO protokoll szerint. Az éhomi
vérmintákból a ghrelin, leptin, resistin, adiponectin és C-peptid meghatározásán kívül a
rutin laboratóriumi vizsgálatok körében vércukor és lipid (koleszterin, triglicerid, HDLkoleszterin) meghatározás történt, valamint genetikai vizsgálatok céljából vérvétel. Az
antipszichotikummal kezelt betegcsoportra jellemző volt a gyógyszerszedés alatti
legalább 10 %-os testsúlygyarapodás. Az ebbe a csoportba bevont betegek közül
kizártuk azokat, akiknél a vizsgálatba bevonás előtt már ismert volt szénhidrátanyagcserezavar. A betegeknél végzett OGTT során 35%-uknál derült ki korábban fel
nem fedezett IGT vagy diabetes mellitus. Ez magasabb, mint amekkora prevalenciára a
magyar átlagnépesség körében számítanánk (kb. 10%). Ehhez a betegcsoporthoz két
kontrollcsoportot is használtunk, egy kor és nem szempontjából illesztett egészséges,
nem obes kontrollcsoportot, ahol szénhidrát-anyagcserezavar (IFG, IGT, DM) nem
fordult elő, és egy obes, de antipszichotikummal nem kezelt, testtömeg-index és
szénhidrát-anyagcserezavar szempontjából is illesztett kontrollcsoportot. A csoportok
adatait a 2. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat.
Az atípusos antipszichotikummal kezelt betegcsoport és kontrollcsoportjainak
tulajdonságai.
(átlag és korrigált szórás X±SD) ∗ p< 0,05 a nem obes kontrollhoz képest
Beteg

Obes kontroll

Nem
obes
kontroll

N

60

63

82

nő/ffi

41/19

43/21

57/25

IGT/DM
n (%)

13/8 (35)

13/8 (33)

0

Kor
x±SD év

50,8±5,7

51,2±5,9

50,8±5,7

BMI

29,2±7,1*

30,4±5,4*

24,3±3,7

FPG mmol/l

5,0±0,8*

5,1±0,7*

4,5±0,9

OGTT2ó

7,5±3,8*

7,7±3,2*

5,8±0,2

Összehasonlításokat végeztünk a betegek és kontrollok BMI-je, laborparaméterei
(vércukor, lipidek, OGTT 120 perces érték), a ghrelin és adipocitokin szintek, valamint
az inzulinrezisztencia indirekt paraméterei között.
3.1.2 Gesztációs diabeteses nők
A GDM-es nők vizsgálatába 30, inzulinkezelésre szoruló GDM-es nőbeteget vontunk
be a terhesség 28. és 40. hete között. A betegek reggeli, éhomi, inzulinbeadás előtti
vérmintáiból C-peptid és vércukorszint meghatározás, valamint a ghrelin, leptin, resistin
és adiponectin szint meghatározása történt. Ehhez a betegcsoporthoz egészséges terhes
és nem terhes nőket vontunk be kontrollcsoportként, korban illesztve. Az egészséges
terhesek összesen 45-en voltak (15 minden trimeszterből), az egészséges nem terhes nők
40-en voltak, és nem voltak elhízottak (BMI < 25 kg/m2). A nem terhes nőktől a
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vérvétel a menstruációs ciklus közepén történt. A GDM-es terhes betegcsoportnak és
kontrollcsoportjainak az adatait a 3. táblázat tartalmazza.
3. táblázat
GDM-es és egészséges terhes nők, valamint a nem terhes kontrollcsoport adatai
(átlag és korrigált szórás, X±SD) ∗p<0,01 az egészséges terhesekhez (3. trimeszter) és a
nem terhesekhez képest ∗∗p<0,01 egészséges terhesek a 3. trimeszterben a teljes terhes
csoporthoz és a nem terhesekhez képest és teljes terhes csoport a nem terhesekhez
képest
GDM
N

30

Életkor (év)

28,12±2,71

BMI (kg/m2)

32,68±6,02∗

Gesztációs hét

27,35±6,15

Éhomi

vércukor

(mmol/l)
HbA1c (%)
Napi
(IU)

inzulinigény

4,72±1,55
5,32±0,81
33,42±20,91

Egészséges

terhes Egészséges

3. trimeszter (össz)

nem terhes

15(45)

40

27,2±2,9
(26,91±2,65)
28,8±5,2
(25,9±3,58)∗∗
28,85±5,28
(23,17±10,91)
4,8±0,33
(4,53±0,31) ∗∗
5,2±0,45
(5,12±0,73)
-

28,45±3.4
21,78±(2,3)
4,42±0,25
4,98±0,4
-

A vizsgálat során összehasonlításokat végeztünk a GDM-es és egészséges terhesek,
valamint a nem terhes nők éhomi ghrelinszintjei és a zsírszöveti citokinrendszer
elemeinek éhomi szérumszintjei között, valamint vizsgáltuk citokinek és a BMI,
valamint az inzulinrezisztencia indirekt paraméterei közötti összefüggéseket.

54

3.1.3 MIDD családok
A MIDD csoportba 2, az A3243G mitokondriális gén pontmutációt hordozó magyar
család tagjait vontuk be. A családtagok klinikai adatait a 4. táblázat tartalmazza.
Kontrollként egészséges önkénteseket alkalmaztunk, akiknél OGTT alapján diabetes
kizárható volt (WHO kritériumok alapján), nem volt hallással kapcsolatos panaszuk, és
nem volt mitokondriális betegségre gyanú a családban. A kontrollcsoport 9 férfit és 5
nőt tartalmazott (életkor 21 – 71 év), a testmagasság és a BMI átlaga nem tért el
szignifikánsan 500 magyar egészséges véradó átlagától (Tm: 171.8 ± 10.2 cm vs. 169 ±
9.5 cm, ns; BMI: 27.2 ± 3.6 kg/m2 vs. BMI: 25.2 ± 5.1 kg/m2, ns). A résztvevők klinikai
paramétereinek rögzítésén kívül szigetsejt-specifikus antitestek mérése történt, valamint
mitokondriális genetikai vizsgálat perifériás fehérvérsejtekből, továbbá HLA-DR és DQ haplotípus meghatározás. Ezen kívül az inzulinkezelésben nem részesülő
betegeknél és a kontrolloknál IVGTT-t is végeztünk.
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4. táblázat. Az A3243G mutációt hordozó családtagok és a kontrollcsoport klinikai jellegzetességei
1. család

Életkor (év)

Kontroll

2. család

Anya
(M/I)

Nagynéni
(A/I)

Proband
(P/I)

Diabeteses
testvér
(S/I)

Egészséges
testvér (S2/I)

Proband
(P/II)

Anyar
(M/II)

n=14

53

46

33

32

21

26

54

21-71

44

33

18

NGT

20

31

NGT

2

recent onset

14

NGT

6

23

NGT

Diéta

diéta
inzulin

Nincs

diéta
inzulin

+ diéta +
inzulin

Nincs

Életkor a DM
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diagnózisakor (év)
Diabetes
tartam
1
(év)
Diéta

Diéta
gliclazide

20.9

22.0

18.4

24.2

18.8

20.2

19.2

27.2 ± 3.6

Testmagasság
(cm)

152

156

163

146

168

175

148

171.8 ± 10.2

Derékkörfogat
(cm)

67

74

62

79

67

83

70

ND

7.6
6.85

8.3
6.29

7.1
7.36

16.7
8.48

3.9
5.97

10.4
9.70

5.7
8.90

4.7 ± 0.7
ND

Közepes

Súlyos

Közepes

Súlyos

Nincs

Enyhe

Nincs

migraine,
myopathia,
kancsalság

migraine

migraine,
ataxia,
myopathia,
kancsalság

Nincs

Nincs

migraine

Nincs

2-es típusú

Ismeretlen

1-es típusú

NGT

LADA

2-es típusú

NGT

Aktuális terápia
BMI (kg/m2)

FBG (mmol/l)
HbA1c (%)
Sensoros
halláskárosodás
audiometriával
Egyéb tünetek

DM
korábbi
2-es típusú
klasszifikációja

+
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+

Súlyos

ND

3.2. Módszerek
3.2.1 Serumból történő vizsgálatok
A szérum ghrelinszint meghatározása radioimmunoassay módszerrel történt (Linco
Research Inc., St. Charles, MO, USA, Ghrelin (active) RIA kit, Cat. No. GHRA88HK, érzékenység: 10 pg/ml specificitás: humán ghrelin 100%, intra-assay CV
[IACV%]: 7.425%, interassay CV [IECV%]: 13.45%,), mely a ghrelin 3-as serinen
acilált, biológiailag aktív formájára specifikus. Az adiponectinszint meghatározása
szintén RIA-val történt (Linco Research Inc., St. Charles, MO, USA, érzékenység:
1.0 ng/ml, szelektivitás: human C1q < 0.01%, IACV%:3.86%, IECV%). ELISA
módszerrel történt a TNFα, a leptin, a resistin, a sTNFRII és a sFas szérumszintjeinek
meghatározása, az alábbi kit-ekkel: TNFα: Sigma, St. Louis, MI, USA, IACV%: 4.8%,
IECV%: 6.7%; leptin: DRG International, Mountainside, NJ, USA, IACV%: 4.6%,
IECV%: 6.6%; resistin: Linco Research Inc. Resistin ELISA kit, Cat. No. EZHR-95K,
sensitivity: 0.16 ng/ml, specificity: human resistin 100%, IACV%: 4.0%, IECV%:
7.0%; sTNFRII: BenderMedSystem, IACV%: 1.4%, IECV%: 2.0%
A szérum minták tárolása -80 ˚C-n történt 200 μl-es aliquotokban, és csak egyszer
voltak felolvasztva, közvetlenül a mérés előtt.
3.2.2 Genetikai vizsgálatok
A TNF-α promoter -238 és -308 G/A SNP-ket, valamint a TLR4 aminosavcserével járó
exonikus SNP-jét a 299 és 399 pozícióban (Asp299Gly és Thre399Ile) PCR RFLP
technikával vizsgáltuk az alábbiak szerint:
A TNF-α promoter polimorfizmusok vizsgálatához a következő primereket használtuk
(3 primer egy lépésben): 5'-AAT AGG TTT TGA GGG CCA TG-3'; 5'-AGA AGA
CCC CCC TCG GAA CC-3'; 5'-ATC TGG AGG AAG CGG TAG TG-3'. A -308-as
SNP esetében NcoI, a –238-as esetében MspI restrikciós enzimet alkalmaztunk. A
következő PCR reakcióelegyet használtuk: 50 ml KCl pufferben 200 mmol/l dNTP,
0.25 mmol/l primer(ek), 1 mg DNS és 2 egység Taq polymerase. Az alkalmazott
termociklusok a következőek voltak: 35 ciklusban 94 °C 1 percig, 59 °C 1 percig és 70
°C 45 másodpercig, majd egy ciklusban 70 °C 10 percig. Ezt követően a PCR terméket
37 °C-on emésztettük a megfelelő restrikciós enzimekkel. A szétválasztás 3,5%-os
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agaróz gélen történt. (DayCP et al, 1998). A felvételek DigiDoc digitális fényképezőgép
rendszerrel készültek (3. ábra)
3. ábra TNF-α -308 G/A promoter polimorfizmus

PCR

GG

GG

AG

GG

GG

GG

A TLR-4 polimorfizmusokat allélspecifikus primerekkel (Asp299Gly: F5'-GAT TAG
CAT ACT TAG ACT ACT ACC TC C ATG -3' és R5'-GAT CAA CTT CTG AAA
AAG CAT TCC CAC-3' és NcoI enzimmel, Thr399Ile: F5'-GGT TGC TCT TCT CAA
AGT GAT TTT GGG A GAA-3' és R5'-CCT CAA GAC TCG AGA GTG AGT TAA
A T CCT-3' primerekel és HinfI enzimmel) vizsgáltuk Schmitt C et al (2002)
közleményében leírtak alapján.
A TLR4 Thre399Ile polimorfizmusához a következő PCR reakcióelegyet használtuk: 2
mM dNTP 1 μl, 10x puffer 1 μl, H2O 5,9 μl, 10 μM forward primer 0,2 μl, 10 μM
reverz primer 0,2 μl, MgCl2 1 μl, HotStarTaq 5 u/μl 0,2 μl (HotStarTaq Master Mix
Kit, Qiagen in Hungary) , DNS 0,5 μl lemezvájulatonként. A PCR-t AB Thermocycler
2720 készülékkel végeztük (Applied Biosystems, Foster City,CA, USA). Az
alkalmazott termociklusok a következőek voltak: 95 ˚C 15 percig, ezt követően 30
ciklusban 95 ˚C 30 másodpercig, 55 ˚C 40 másodpercig és 72 ˚C 30 másodpercig, majd
a ciklus végén 72 ˚C 10 percig. Az amplifikációt követően a PCR terméket HinfI
enzimmel 37˚C-on 2 órát emésztettük az alábbi módon: 10 μl termék, 1 l puffer, 1 μl
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HinfI (10 U, Fermentas International Inc., Burlington, Ontario, Canada). A
megemésztett DNS mintákat 3% agaróz gélen választottuk el (120 V, 25 perc). Az
értékelés az alábbiak szerint történt: nem hasad: 0 (vad), részlegesen hasad: heterozigóta
mutáns 1, teljesen hasad homozigóta mutáns 2.
A TLR4 Asp299Gly használt PCR elegyben a koncentrációk az előzővel megegyezőek,
az alkalmazott mennyiségek: dNTP 0,8 μl, 10 x puffer 1 μl, MgCl2: 0,6 ml, forward
primer: 0,1 μl, reverz primer: 0,1 μl, H2O 6,2 μl, HotStarTaq: 0,4 μl, DNS 0,8 μl.
Ugyanazt a készüléket használva az alkalmazott termociklusok a következőek voltak:
95 ˚C 5 percig, ezt követően 30 ciklusban 95 ˚C 30 másodpercig, 55 ˚C 30 másodpercig,
72 ˚C 30 másodpercig, majd a ciklus végén 72 ˚C 10 percig. A PCR termék emésztése a
399 SNP-hez hasonlóan történt, az alkalmazott enzim: NcoI 1 μl (Fermentas
International Inc. Burlington, Ontario, Canada). A futtatás és értékelés azonosan történt
mindkét TLR4 polimorfizmus esetében. (4. ábra)
4. ábra TLR4 Asp299Gly polimorfizmusok vizsgálata

A PPAR -γ 2 Pro 12 Ala polimorfizmusának vizsgálatához az 5' primer GCC AAT TCA
AGC CCA GTC , a mutagén reverz primer GAT ATG TTT GCA GAC AGT GTA
TCA GTG AAG GAA TCG CTT TCC G, a PCR termék emésztése Bst UI enzimmel
történt Chuang LM et al 2001-es közleménye alapján. A vad típusú allél 270 bázispár, a
mutáns allél 227 illetve 43 bázispár. (5. ábra)

59

5. ábra PPARγ Pro12Ala polimorfizmusok vizsgálata

A MIDD betegek mitokondriális A3243G pontmutációjának meghatározása szintén
PCR RFLP módszerrel történt. A használt primerek: G16 : 5’-TTC ACA AAG CGC
CTT CCC CC-3’; G17 : 5’-GCG ATG GTG AGA GCT AAG GTC-3’. A DNS izolálás
Wizard Genomic DNA Purification Kittel (Promega) történt. A PCR elegyben
alkalmazott mennyiségek: 200 ng DNA, dNTP 200 μmol, Tris/EDTA pufferben. Az
alkalmazott termociklusok a következőek voltak: 94 °C 1 percig, majd 30 ciklusban 94
°C 1 percig, 50 °C 1 percig, 72 °C 1 percig, majd a ciklus végén 72 °C 4 percig. Ezután
a PCR termék emésztése az ApaI restrikciós endonukleázzal történik egy éjszakán át 30
°C-on. A megemésztett DNS mintákat 2% agaróz gélen választottuk el (2 h, 100 V).
A HLA haplotípus meghatározása szekvencia-specifikus polimorfizmus (SSP) PCR-rel
történt (Olerup SSP TM DR and DQ kits, Olerup SSP AB, Saltsjöbaden, Sweden).
Az IVGTT során a résztvevőktől vénás vérvétel történt vércukor és C-peptid
meghatározás céljából. Ezután 1,5 g/tskg glukózt kaptak intravénásan, majd vérvétel
történt 1, 3, 5, 10, 20, 30, 60 és 120 perc múlva. A levett vérből szintén vércukor és Cpeptid meghatározás történt. A C-peptid meghatározást RIA-val (C-peptid IRMA Kit,
Izotóp Intézet, Budapest) végeztük.
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3.2.3 Egyéb módszerek
A szigetsejt ellenes antitestek (ICA) meghatározása indirekt immunfluoreszcenciával
történt, emberi fagyasztott pancreason. A glutamát decarboxiláz 65 és az IA-2
intracitoplazmatikus doménje elleni antitestek (GADA és anti-IA2) meghatározása RIAval történt (CentAK anti-GAD és anti-IA2 Kit, Medipan Diagnostica, Selchow,
Germany).
A statisztikai elemzésekhez ANOVA-t alkalmaztunk Bonferroni korrekcióval, valamint
lineáris korreláció analízist (Spearman), forward stepwise lineáris regressziót és nonparametrikus Mann-Whitney tesztet.
Az eredmények elemzéséhez és a statisztikai megjelenítéshez Prism 3 programot
(GraphPad software, San Diego, CA, USA) és SPSS 10 programot (SPSS, Chicago, IL,
USA) használtam.
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4. EREDMÉNYEK
4.1 Az atípusos antipszichotikummal kezelt betegek vizsgálatainak értékelése.
4.1.1

Serum

ghrelinszintek

az

atípusos

antipszichotikummal

kezelt

betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban
Az atípusos antipszichotikummal kezelt betegekben szignifikánsan magasabb éhomi
szérum ghrelinszinteket (X±SD: 1,318±0,6 ng/ml) találtunk, mint akár a normál
testsúlyú (0,338±0,03 ng/ml, p< 0.0001), akár az obes kontrollcsoportban (0,207±0,03
ng/ml, p< 0.0001). (6. ábra). Vizsgálataink során nem találtunk szignifikáns
különbséget a különböző, általunk vizsgált antipszichotikumokkal (olanzapin, clozapin,
risperidon, quetiapin) kezelt betegek ghrelinszintje között (olanzapin: 1,292± 0,48
ng/ml; clozapin: 1,345± 0,536 ng/ml; risperidon: 1,146±0,677 ng/ml; quetiapin.
1,443±0,736 ng/ml) (7. ábra), illetve a szénhidrát anyagcserezavarral rendelkező és nem
rendelkező betegek között (1,364±0,7 ng/ml és 1,32±0,65 ng/ml) (8. ábra).
6.

ábra

Serum

ghrelinszintek

az

atípusos

antipszichotikummal

ghrelin pg/ml

betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban

3000
2000
1000
0

B*

K

>27**
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kezelt

7. ábra Serum ghrelinszintek az
olanzapinnal,

clozapinnal,

8.

ábra

Serum

ghrelinszintek

betegekben DM + IGT esetén vagy

betegcsoportban

anélkül

3000

Se ghrelin pg/ml

Se ghrelin pg/ml

risperidonnal és quetiapinnal kezelt

2000
1000
0

4.1.2

O

Serum

C

TNF-α

R

3000
2000
1000
0

Q

szintek

az

atípusos

DM

nDM

antipszichotikummal

kezelt

betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban
Nem volt szignifikáns különbség az antipszichotikummal kezelt betegcsoport és az obes
kontrollcsoport serum TNF-α szintjei között (5,8±1,7 vs. 5,9±1,8 pg/ml, p=0,7).
Mindkét csoportban szignifikánsan magasabb volt a TNF-α szintje, mint a nem obes
kontrollcsoportban (4,07±0,2 pg/ml, p<0,0001) (9. ábra)
9. ábra
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4.1.3

Serum

resistin

szintek

az

atípusos

antipszichotikummal

kezelt

betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban
A serum resistinszintek alakulása a TNF-α-éhoz hasonló volt, az antipszichotikummal
kezelt és a normál obes csoport között nem volt szignifikáns különbség (9,8±3,77 ng/ml
vs. 11,76±7,74 ng/ml, p=0,9), és mindkét obes csoportban szignifikánsan magasabb
értékeket találtunk, mint a nem obes kontrollcsoportban (6,4±2,66 ng/ml, p<0,0001)
(10. ábra)
10. ábra
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4.1.4 Serum adiponectin szintek az atípusos antipszichotikummal kezelt
betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban
Az antipszichotikummal kezelt betegcsoportban a serum adiponectinszint 9,92±3,26
μg/ml volt. Az adiponectinszint az obes kontrollcsoportban volt a legalacsonyabb,
6,45±2,97 μg/ml és a nem obes kontrollok körében a legmagasabb, 12,77±3,15 μg/ml
(11. ábra). A különbség bármely két csoport között szignifikáns volt (p<0,0001)
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11. ábra
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4.1.5 Serum leptinszintek az atípusos antipszichotikummal kezelt betegcsoportban,
valamint az obes és nem obes kontrollokban
A serum leptinszint az antipszichotikummal kezelt csoportban (32,32±18,46 ng/ml) és
az obes kontrollcsoportban is (27,73±9,97 ng/ml) szignifikánsan magasabb volt, mint a
nem obes kontrollcsoportban (7,67±5,34 ng/ml, p<0,0001). Az antipszichotikummal
kezelt betegek és az antipszichotikumot nem szedő obesek leptinszintjei között nem volt
szignifikáns különbség (p=0,49) (12. ábra)
12.
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kezelt

4.1.6 Serum sTNFR-2 koncentrációk az atípusos antipszichotikummal kezelt
betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban
A serum sTNFR-2 koncentráció az atípusos antipszichotikummal kezelt csoportban
(8,63±2,55 ng/ml) és az obes kontrollcsoportban is (7,05±1,77 ng/ml) szignifikánsan
(p<0,0001) magasabb volt, mint a nem obes kontrollcsoportban (4,04±1,04 ng/ml). Az
antipszichotikummal kezelt csoport és az obes kontrollcsoport közötti különbség is
szignifikáns volt (p=0,0004). A TNF-α/sTNFR2 arány a nem obes kontrollcsoportban
szignifikánsan magasabb volt (1206±337, p<0,0001), mint akár az antipszichotikummal
kezelt (719±268), akár az obes kontrollcsoportban (880±290). Az antipszichotikummal
kezelt betegcsoportban a TNFα/sTNFR2 arány szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az
obes kontrollcsoportban (p=0,0019)(13. ábra).
13. ábra Serum sTNFR-2 koncentráció és TNF/sTNFR2 arány az atípusos
antipszichotikummal kezelt betegcsoportban, valamint az obes és nem obes
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4.1.7 Serum sFas szintek az atípusos antipszichotikummal kezelt betegcsoportban,
valamint az obes és nem obes kontrollokban
A serum sFas koncentráció az atípusos antipszichotikummal kezelt csoportban
(2,93±0,66 ng/ml) és az obes kontrollcsoportban is (2,52±0,55 ng/ml) szignifikánsan
(p<0,0001) magasabb volt, mint a nem obes kontrollcsoportban (4,04±1,04 ng/ml). Az
antipszichotikummal kezelt csoport és az obes kontrollcsoport közötti különbség is
szignifikáns volt (p=0,0004) (14. ábra).
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14.
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4.1.8 Az inzulinrezisztencia indirekt paraméterei az atípusos antipszichotikummal
kezelt betegcsoportban, valamint az obes és nem obes kontrollokban
A három csoport közül a legmagasabb éhomi C peptid szinteket az obes
kontrollcsoportban találtuk (4,07±2,33 ng/ml), mely szignifikánsan magasabb volt, mint
a nem obes kontrollcsoporté (1,09±0,36 ng/ml, p<0,0001). Az antipszichotikummal
kezelt csoportban, az obes kontrollcsoportéhoz hasonló szénhidrátanyagcsere-zavar
prevalencia mellett annál szignifikánsan alacsonyabb (3,04±2,15 ng/ml, p=0,0093), de a
nem obes kontrollcsoporténál szignifikánsan magasabb (p<0,0001) éhomi C-peptid
szinteket találtunk. Az éhomi proinzulinszint a C-peptid szinthez hasonlóan alakult. Az
obes kontrollcsoportban találtuk a legmagasabb (14,22±7,6 pM) és a nem obes
kontrollcsoportban

a

legalacsonyabb

(1,82±0,79

pM)

értékeket.

Az

antipszichotikummal kezelt csoportban a proinzulinszint 4,7±2,38 pM volt. Bármely két
csoport között a különbség szignifikáns volt (p<0,0001). Az éhomi C-peptid/vércukor
hányados esetében az antipszichotikummal kezelt csoportban (0,62±0,43) és az obes
csoportban is (0,74±0,45) szignifikánsan (p<0,0001) magasabb értékeket kaptunk, mint
a nem obes kontrollcsoportban (0,25±0,09). A két előbbi csoport között nem volt
szignifikáns különbség (p=0,0771) (15. ábra).
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4.1.9 Összefüggések az éhomi serum ghrelinszintek, a BMI, a zsírszöveti
citokinszintek és az inzulinrezisztencia indirekt paraméterei között az atípusos
antipszichotikummal kezelt betegcsoportban.
Az éhomi serum ghrelinszintek és a BMI között szignifikáns negatív korreláció volt
megfigyelhető az atípusos antipszichotikummal kezelt betegcsoportban (r=-0,37,
p=0,0035). Az inzulinrezisztencia paraméterei közül a ghrelin a HOMA-A-val és a
proinzulinnal is szignifikáns negatív korrelációt mutatott (r=-0,32, p=0,01 illetve r=0,48, p<0,001) (16. ábra).
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16. ábra Összefüggések az éhomi serum ghrelinszintek, a BMI és az
inzulinrezisztencia indirekt paraméterei között az atípusos antipszichotikummal
kezelt betegcsoportban
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Az éhomi serum ghrelinszint szignifikáns negatív korrelációt mutatott az atípusos
antipszichotikummal kezelt betegek éhomi serum TNF-α és resistin szintjével (r=-0,33,
p=0,009 illetve r=-0,36, p=0,003) (17. ábra).
17. ábra Az éhomi serum ghrelinszint összefüggései a TNF-α-val és a resistinnel
atípusos antipszichotikummal kezelt betegekben
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A serum TNF-α és a resistinszint is szignifikáns pozitív lineáris korrelációt mutatott
egymással (r=0,53, p<0,0001), a BMI-vel (r=0,37, p0,03 illetve r=0,29, p=0,02) az
atípusos antipszichotikummal kezelt betegekben (18. ábra), és ezek a citokinszintek
pozitívan korreláltak az inzulinrezisztencia indirekt paramétereivel is (TNF-α –
proinzulin: r=0,29, p=0,02; TNF-α – HOMA-A: r=0,27, p=0,03
18. ábra
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20

25

A serum adiponectinszintek negatívan korreláltak a BMI-vel (r=-0,52, p<0,0001) és az
inzulinrezisztencia indirekt paramétereivel az atípusos antipszichotikummal kezelt
betegcsoportban. Az éhomi serum TNF-α és resistin szintek szignifikáns negatív
korrelációt mutattak az adiponectinszinttel ebben a csoportban (r=-0,34, p=0,007 illetve r=0,32, p=0,01) (19. ábra).
19. ábra
A serum adiponectinszintek összefüggései a BMI-vel és a citokinszintekkel

r= -0,52
p< 0,0001

BMI kg/m2

75
50
25
0
0

5

10

15

20

r= -0,32
p= 0,01

20

adiponectin μg/ml

adiponectin μg/ml

adiponectin μg/m l

10

10

0
0

5

10

15

20

r= -0,34
p= 0,007

20

0
3.0

25

resistin ng/ml

5.5

8.0

10.5

TNF-α pg/ml

A TNF-α/sTNFR2 arány szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a HOMA-A-val (r=0,38,
p=0,002) az antipszichotikummal kezelt betegcsoportban (20. ábra)
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20. ábra
A TNF/sTNFR2 és a HOMA-A összefüggése az antipszichotikummal kezelt
betegcsoportban
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A serum FAS szintek az antipszichotikummal kezelt csoportban szignifikáns pozitív
korrelációt mutattak a BMI-vel (r=0,43, p=0,0005) és szignifikáns negatív korrelációt a
ghrelinnel (r=-0,47, p=0,0001) (21. ábra)
21. ábra
A sFas összefüggései a BMI-vel és a serum ghrelinszintekkel az antipszichotikummal
kezelt betegcsoportban.
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4
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4.1.10 Genetikai polimorfizmusok vizsgálata atípusos antipszichotikummal kezelt
betegcsoportban
4.1.10.1 TNF-α promoter polimorfizmusok
Az általunk vizsgált betegek mindegyike a TNF-α -238 pozícióban a G (vad) allélt
hordozta. A -308 pozícióban a betegek közül 10 hordozta az A allélt (mind heterozigóta:
AG) és 50 csak a G (vad) allélt (GG). A TNF-α -308 A allélt hordozó személyekben az
inzulinrezisztencia indirekt paramétereinek a szintje szignifikánsan alacsonyabb volt, mint
GG genotípus esetén (serum inzulinszint AG: 6,9±5,1μU/ml, GG 12±7,8 μU/ml, p=0,01;
proinsulin AG 8,2±2,6 pM, GG 15,5±7,2 pM, p=0,003; C-peptid AG 0,69±0,46 ng/ml, GG
1,1±0,72 ng/ml, p=0,03, 22. ábra)
22. ábra
A TNF-α -308 G/A polimorfizmus és az inzulinrezisztencia paramétereinek
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Az A allélt hordozókban a serum TNF-α és resistinszint szignifikánsan alacsonyabb (TNFα
AG 4,6±0,7 pg/ml, GG 6,0±1,8 pg/ml, p=0,019; resistin AG 7,3±2,7 ng/ml, GG 10,4±3,8
ng/ml, p=0,02), a serum ghrelinszint szignifikánsan magasabb volt, mint a csak G allélt
hordozókban (AG 1793±582 pg/ml, GG 1221±522 pg/ml, p=0,01) (23. ábra)
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4.1.10.2 TLR4 polimorfizmusok
A TLR4 Asp299Gly és Thre399Ile polimorfizmusai a vizsgált betegekben együtt
öröklődtek, nem volt különbség a két pontmutáció gyakoriságában ebben a populációban.
A betegek közül 10-en hordozták a mutáns allélt, közülük egy volt homozigóta, a többi
heterozigóta. A mutáns allélt hordozók BMI-je szignifikánsan alacsonyabb volt (25,1±4,0
kg/m2 vs. 30,1±7,4 kg/m2, p=0,01), és az inzulinrezisztenciát jellemző paraméterek is
(inzulin: 7,1±5,1 μU/ml vs. 12,0±7,8 μU/ml, p=0,02; proinsulin 9,4±1,9 pM vs. 15,3±7,5
pM, p=0,02; C-peptid 0,59±0,47 ng/ml vs. 1,12±0,71 ng/ml, p=0,009) (24. ábra)
24. ábra
A TLR4 Asp299Gly és Thre399Ile polimorfizmusok összefüggése a BMI-vel és az
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A TLR4 Asp299Gly és Thre399Ile polimorfizmusok mutáns alléljeit hordozó
antipszichotikummal kezelt betegek resistinszintje szignifikánsan alacsonyabb (7,3±2,2 vs.
10,4±3,8 ng/ml, p0,02) , ghrelin (2122±551 vs. 1155±538 pg/ml, p=0,0001) és
adiponectinszintje (12,4±2,6 vs. 9,4±3,2 μg/ml, p=0,009) szignifikánsan magasabb volt,
mint a csak vad allélt hordozókban. (25. ábra)
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25. ábra
A TLR4 Asp299Gly és Thre399Ile polimorfizmusok összefüggései a ghrelin, és a
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4.1.10.3 PPARγ Pro12Ala polimorfizmus
A PPARγ Pro12Ala polimorfizmus esetében az Ala allélfrekvenciája az általunk vizsgált
betegek körében 10% volt. Az Ala allélt hordozók BMI-je szignifikánsan magasabb volt
(35,71 vs. 27,67 kg/m2, p=0,0074), ennek megfelelően esetükben magasabb HOMA A
(7,635 vs. 4,46, p=0,04), TNF-α (7,48 vs. 5,39 pg/ml, p=0,0006) és leptinszinteket
találtunk (49,33 vs. 28,07 mg/ml, p=0,007). A ghrelin és az adiponectinszintek a ritka allélt
hordozókban szignifikánsan alacsonyabbak voltak (ghrelin: 909 vs. 1418 pg/ml, p=0,0064;
adiponectin 7,5 vs. 10,5 μg/ml, p=0,004) (ábra)
26. Ábra: A PPYRγ Pro12Ala polimorfizmus összefüggései a BMI-vel, az
inzulinrezisztenciával, az adipocitokinekkel és a ghrelinnel
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4.2 A GDM-es nők körében végzett vizsgálatok eredményeinek értékelése
4.2.1 A serum acilált (aktív) ghrelinszintek alakulása GDM-es nőkben nem diabeteses
terhes és nem terhes nőkkel összehasonlítva
GDM-es nőkben az éhomi serum aktív ghrelinszintek szignifikánsan alacsonyabbak voltak,
mint nem diabeteses terhes nőkben a 3. trimeszterben (226±21 pg/ml vs. 252±36 pg/ml). A
serum ghrelinszintek GDM esetén és egészséges terhes nőkben a 3. trimeszterben
szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint egészséges nem terhes nőkben (309±21 pg/ml)
és egészséges terhes nőkben az 1. trimeszterben (314±41 pg/ml). Egészséges terhes nőkben
a 2. trimeszterben a serum aktív ghrelinszintek szignifikánsan magasabbak voltak, mint
bármelyik másik vizsgált csoportban (377±38 pg/ml, minden p<0,0001) (27. ábra)
27. ábra
Éhomi serum ghrelinszintek GDM-es terhesekben, valamint egészséges terhes nőkben
az 1., a 2. és a 3. trimeszterben, és egészséges nem terhes nőkben

4.2.2 Serum TNF-α szintek alakulása GDM-es nőkben nem diabeteses terhes és nem
terhes nőkkel összehasonlítva
GDM-es nőkben az éhomi serum TNF-α szintek szignifikánsan magasabbak voltak, mint
nem diabeteses terhes nőkben a 3. trimeszterben (6,23±1,44 pg/ml vs. 5,33±0,43 pg/ml,
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p<0,001). A serum TNF-α szintek GDM esetén és nem diabeteses terhes nőkben a 3.
trimeszterben szignifikánsan magasabbak voltak, mint egészséges nem terhes nőkben
(4,01±0,25 pg/ml, p<0,001).
4.2.3 Serum resistinszintek alakulása GDM-es nőkben nem diabeteses terhes és nem
terhes nőkkel összehasonlítva
Az éhomi serum resistinszint szignifikánsan emelkedett volt a GDM-es terhes nőkben
(15,76±3,52 ng/ml), valamint egészséges terhesekben az 1. (8,50±2,64 ng/ml), a 2.
(10,2±2,08 ng/ml) és a 3. trimeszterben (13,0±3,6 ng/ml) az egészséges nem terhes nőkhöz
képest (6,53±2,35 ng/ml, minden p<0,0001). A GDM-es terhes nők éhomi serum
resistinszintje szignifikánsan magasabb volt, mint az egészséges terhes nőké a 3.
trimeszterben (p<0,01). (28. ábra)
28. ábra Éhomi serum resistinszintek GDM-es terhesekben, valamint egészséges
terhes nőkben az 1., a 2. és a 3. trimeszterben, és egészséges nem terhes nőkben

4.2.4 Serum adiponectinszintek alakulása GDM-es nőkben nem diabeteses terhes és
nem terhes nőkkel összehasonlítva
GDM-ben szignifikánsan alacsonyabb éhomi serum adiponectinszinteket találtunk, mint
nem diabeteses terhes nőkben a 3. trimeszterben (7,52±1,85 μg/ml vs. 8,06±2,44 μg/ml,
p<0,01). A serum adiponectinszintek GDM esetén és nem diabeteses terhes nőkben a 3.
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trimeszterben szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint egészséges nem terhes nőkben
(12,5±3,6 μg/ml, p<0,001) és mint a teljes egészséges terhes csoportban (9,79±3,14 μg/ml,
p<0,001)
4.2.5 Serum leptinszintek alakulása GDM-es nőkben nem diabeteses terhes és nem
terhes nőkkel összehasonlítva
A GDM-es terhesekben szignifikánsan magasabb éhomi serum leptinszinteket találtunk,
mint az egészséges terhes csoportban a 3. trimeszterben (40,32±24,46 ng/ml vs.
34,91±19,91 ng/ml, p<0,01). Az éhomi leptinszintek szignifikánsan magasabbak voltak
GDM esetén és egészséges terhes nőkben a 3. trimeszterben, mint egészséges nem terhes
nőkben (12,2±9,3 ng/ml, p<0,01) és mint a teljes nem diabeteses terhes csoportban
(17,91±15,5 ng/ml, p<0,01).
4.2.6 Serum solubilis TNF receptor 2 szintek alakulása GDM-es nőkben nem
diabeteses terhes és nem terhes nőkkel összehasonlítva
GDM esetén szignifikánsan magasabb éhomi serum sTNFR2 szinteket találtunk
(9,07±7,39 ng/ml), mint egészséges terhesekben a 3. trimeszterben (5,75±2,1 ng/ml). A
mért sTNFR2 szintek GDM esetén és egészséges terhesekben is szignifikánsan
magasabbak voltak, mint egészséges nem terhes nőkben (3,3±0,81 ng/ml) vagy a teljes
egészséges terhes csoportban (4,69±1,52 ng/ml, minden p<0,01).
4.2.7 Az inzulinrezisztencia paramétereinek alakulása GDM-es nőkben nem
diabeteses terhes és nem terhes nőkkel összehasonlítva
GDM-ben (euglikémia mellett) szignifikánsan magasabb éhomi serum C-peptid szinteket
találtunk (6,82± 2,51 ng/ml), mint normál terhesség 3. trimeszterében (3,36±1,21 ng/ml).
GDM-ben és normál terhesség 3. trimeszterében is szignifikánsan magasabbak voltak az
éhomi C-peptid szintek, mint a teljes terhes csoportban (1,96±1,18 ng/ml) vagy egészséges
nem terhes nőkben (1,08±0,37 ng/ml, minden p<0,01). A C peptid/vércukor arány
tekintetében hasonlóan szignifikáns különbségeket találtunk az egyes vizsgált csoportok
között (GDM 1,53±0,64; P3 0,7±0,3; teljes egészséges terhes csoport 0,44±0,25;
egészséges nem terhes nők 0,24±0,08, minden p<0,01)
78

4.2.8

A

éhomi

serum

testsúlygyarapodással

és

ghrelinszint
az

és

adipocitokinek

inzulinrezisztenciával

összefüggései

GDM-ben

és

a

egészséges

terhességben.
Az éhomi serum aktív ghrelinszint minden terhes csoportban szignifikáns (p< 0,05) negatív
korrelációt mutatott a BMI-vel (GDM r=-0,66, p=0,0001; P3 r=-0,59, p= 0,01), a
resistinnel, a TNF-α-val (GDM r=-0,53, p=0,002; P3 r=-0,63, p=0,01), a sTNFR-2-vel
(GDM r=-0,51, p=0,003; P3 r=-0,53, p=0,03), a leptinszinttel (GDM r=-0,41, p=0,02; P3
r=-0,58, p=0,05) és a C-peptidszinttel (GDM r=-0,52, p=0,002; P3 r=-0,53, p=0,04),
valamint GDM-es terhesekben az euglikémia fenntartásához szükséges napi inzulinadaggal
(r=-0,39, p=0,03). Az éhomi serum adiponectinszintekkel mindegyik terhes csoportban
szignifikáns pozitív korreláció volt kimutatható (GDM r=0,53, p=0,02; P3 r=0,57, p=0,02)
(29. ábra).
29. ábra Az éhomi serum acilált ghrelinszint összefüggése a BMI-vel, a TNF-α-val és a
C-peptid szinttel GDM-es terhesekben

Az éhomi serum resistin koncentrációk nem mutattak szignifikáns korrelációt a BMI-vel,
viszont szignifikáns (p<0,05) pozitív korrelációt mutattak a serum TNF-α, a serum
sTNFR2 és a serum C peptid koncentrációkkal, továbbá az euglikémiához szükséges napi
inzulinadaggal

gestatios

diabetesesekben.

Hasonló

pozitív

korrelációk

voltak

megfigyelhetőek (az inzulinadag kivételével) az egészséges terhes csoportokban. Az
általunk vizsgált egészséges, nem terhes nőkben ilyen korreláció nem volt megfigyelhető
(30. ábra).
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30. ábra
Az éhomi serum resistinszintek korrelációja az éhomi TNF-α és C-peptid szintekkel

A GDM-es csoportban az éhomi serum adiponectinszintek szignifikáns negatív lineáris
korrelációt mutattak a TNF-α-val (r=-0,65, p< 0,0001), a leptinnel (r=-0,75, p= 0,0004), az
éhomi C-peptid szinttel (r=-0,83, p< 0.0001), a BMI-vel (r=-0,67, p< 0,0001), és az éhomi
C-peptid/vércukor aránnyal (r=-0,46, p=0,0109). Terhes nők esetében hasonló szignifikáns
negatív korrelációk voltak megfigyelhetőek (TNF-α: r=-0,56, p= 0,0002; leptin: r=-0,45,
p=0,003; éhomi C-peptid: r=-0,70, p<0,0001; BMI: r=-0,51, p= 0,0007; C-peptid/vércukor
arány: r=-0,43, p=0,0046). Egészséges, nem terhes nőkben az adiponectin a leptinnel (r=0,44, p=0,0134), az éhomi C-peptid szinttel (r=-0,46, p= 0,01), és a BMI-vel (r=-0,57,
p=0,0008) mutatott csak szignifikáns negatív lineáris korrelációt.
Multivariancia analízis (forward stepwise lineáris regresszió) során a citokinszinteket a
BMI-re korrigáltuk. A C-peptid szintet tekintve függő változónak az adiponectin bizonyult
az éhomi C-peptid szint legfontosabb prediktorának minden csoportban (GDM: korrigált r2
= 0,607, β = -0.788, p = 0,0001, egészséges terhesek: korrigált r2 = 0,372, β = -0,623, p =
0,0001, kontrollok: korrigált r2 = 0,290, β = -0,561, p = 0,002). A gestatios diabeteses
csoportban a resistinszint is szignifikáns prediktor maradt a korrekció után (r2 = 0.683, b =
0.315, p = 0.011).
4.2.9 Az adipocitokinek összefüggései az újszülöttek méretével GDM-ben és nem
diabeteses terhességben
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Az adiponectin szint GDM-es és nem diabeteses terhességben is szignifikáns pozitív
korrelációt mutatott az újszülöttek testtömegével (GDM újszülöttek 3151±672 g, r=0,4345,
p=0,0164; nem diabeteses terhesek újszülöttjei: 3562±359 g, r=0,6124, p=0,0041),
fejkörfogatával (r=0,47, p=0,008) és testhosszával (r=0,59, p=0,0006)(ábra). A GDM-es
terhességből született babák súlya szignifikánsan alacsonyabb volt (p=0,001), míg a
születéskori gestatios hét tekintetében nem volt különbség a két csoport között (GDM:
38,22±0,51 hét, NDM: 38.92±0,32 hét). (31. ábra)
31. ábra: az adiponectinszintek összefüggése a GDM-es újszülöttek antropometriai
paramétereivel
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4.3 Az A3243G mitokondriális génmutációt hordozó családok (MIDD) körében
végzett vizsgálatok eredményei
Az A3243 mitokondriális pontmutáció minden vizsgált családtagban kimutatható volt a
perifériás fehérvérsejtekben, az első családban 5-15%-ban, a második családban 10-30%ban. A pontmutációt hordozó személyek szignifikánsan alacsonyabbak voltak, és testtömeg
indexük alacsonyabb volt, mint 500 egészséges magyar véradó átlaga (magasság: 158.3 ±
10.8 cm vs. 169 ± 9.5 cm, p=0.018 és BMI: 20.5 ± 2.1 kg/m2 vs. 25.2 ± 5.1 kg/m2 ,
p=0.0009).
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Az éhomi serum C-peptid szintek átlaga nem különbözött a MIDD és a kontrollcsoportban
(2.19 ± 2.01 ng/ml vs. 2.08 ± 0.73 ng/ml, ns). A több, mint 10 éves diabetes tartammal bíró
2 betegben is mérhető éhomi C-peptid szintet találtunk. Az éhomi C-peptid szint értéke
nem függött össze a diabetes tartammal. A 4, inzulinkezelésben nem részesülő MIDD
betegnél, valamint a kontrolloknál IVGTT történt. A mutációt hordozókban a C-peptid
válasz első fázisa hiányzott, a nem diabeteses testvérnél is (32. ábra).
32. ábra
C-peptid válasz IVGTT esetén a MIDD és a kontrollcsoportban.

A MIDD csoportban az első családban egy családtagnál találtunk ICA pozitivitást (30
JDFU), a másik családban mindkét vizsgált családtagnál ICA pozitivitás volt
megfigyelhető (20 JDFU ill. 10 JDFU). GAD és IA-2 ellenes antitesteket egyik
családtagnál sem találtunk.
A MIDD családokban egyik családtagnál sem találtunk olyan HLA DR vagy DQ allélt,
ami 1-es típusú diabetesre nagymértékben hajlamosít. Az 1-es típusú diabetessel szemben
protektív HLA DR15-DQ6 haplotípus viszont mindkét családban előfordult, de jelenléte
vagy hiánya nem függött össze a szénhidrát-anyagcserezavar mértékével.
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5. MEGBESZÉLÉS
5.1 Az étvágyszabályozás és a zsírszöveti citokinrendszer szerepe az atípusos
antipszichotikummal

kezelt

betegek

testsúlygyarapodásában

és

a

kialakuló

metabolikus szindróma patomechanizmusában.
Atípusos antipszichotikumok szedése mellett a betegek testsúlya jelentősen gyarapszik, a
metabolikus szindróma elemei is megjelennek, gyakran alakul ki diabetes. Ez különösen az
atípusos antipszichotikumok első vegyületeire (clozapin, olanzapin, risperidon) jellemző,
de kisebb mértékben a később megjelent szerek (quetiapin, amisulprid, ziprasidon,
aripipirazol) esetében is leírták (Lean MEJ, Pajonk FG, 2003). Kíváncsiak voltunk, hogy
az étvágyszabályozás valamilyen kimutatható zavara hozzájárul-e ezeknél a betegeknél,
akiknél rendszerint hiperfágia is kimutatható (Kluge M et al, 2007), az obesitas
kialakulásához. Vizsgáltuk azt is, hogy a létrejövő obesitas és a kialakuló szénhidrátanyagcserezavar különbözik-e a normál obesitasban létrejövőtől. A ghrelin az elsőként
felfedezett olyan hormon, ami a keringésbe kerülve az étvágyat fokozza (orexigén). A
BMI-vel negatívan korrelál, normál obesitasban szintje alacsonyabb, mint nem elhízott
személyekben. Vizsgálataink megkezdése idején nem volt még arra adat a nemzetközi
szakirodalomban, hogyan változik a szérum ghrelinszintje antipszichotikum indukálta
testsúlygyarapodás idején. Az első publikáció ebben a témakörben 2004-ben jelent meg
(Togo T et al, 2004). Ebben a vizsgálatban olanzapin vagy risperidonszedés mellett a
szérum ghrelinszintet inkább kissé alacsonyabbnak találták, mint a kontrollcsoportban. A
vizsgálat japán betegekben történt, a gyógyszerszedés időtartama néhány hét volt (min. 4
hét, a pontos tartamok nem szerepelnek).
Mi vizsgálataink során a betegbevonás idején hazánkban szélesebb körben elterjedt
antipszichotikummal kezelt betegeket vizsgáltunk (clozapin, olanzapin, risperidon,
quetiapin), legalább 1 év gyógyszerszedés után. Ezeknél a betegeknél az éhomi serum
ghrelinszintet szignifikánsan magasabbnak találtuk, mint akár az obes, akár a normál
testsúlyú kontrollokban. Ez alapján feltételezhető, hogy ezeknél a betegeknél a ghrelinszint
suppressioja nem jön létre megfelelően a zsírszövet mennyiségének növekedésével
párhuzamosan. Ha a serum ghrelinszinteket a BMI függvényében vizsgáltuk, látható volt,
hogy a negatív lineáris korreláció a BMI és az éhomi ghrelinszintek között itt is
megtalálható, de ugyanakkora BMI-hez sokkal magasabb ghrelinszint tartozik, mint a
kontrollok esetében. Ez arra utal, hogy a ghrelinszint szabályozása károsodott, a szekréciót
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gátló tényezők (adipositas) mellett valamilyen, a szekréciót serkentő tényező is jelen lehet.
A vizsgálati populációnkban nem találtunk szignifikáns különbséget az egyes vizsgált
antipszichotikumok ghrelinszintre gyakorolt hatásában. Nem volt különbség a szénhidrátanyagcserezavarral bíró, és az OGTT-vel normális szénhidrát anyagcseréjű betegek serum
ghrelinszintje között. Hasonlóan emelkedett ghrelinszinteket találtak más szerzők is,
tartósan atípusos antipszichotikummal kezelt kaukázusi betegekben (Esen-Danacı A et al,
2008, Perez-Iglesias R, 2008, Jin H et al, 2008, Sentissi O et al, 2007). Más szerzők ázsiai
betegcsoportokban csökkent ghrelinszinteket írtak le atípusos antipszichotikum kezelés
mellett (Kim BJ et al, 2008, Tanaka K, 2008). Újabb közlemények alapján az
antipszichotikumkezelés megkezdésekor az éhomi serum ghrelinszint átmenetileg csökken,
az emelkedés csak tartós kezelés mellett figyelhető meg, rövid távú kezelés mellett nem
alakul ki (Roerig JL et al, 2008, Sentissi O et al, 2007). Eredményeink alapján
feltételezzük, hogy a betegeinkben megfigyelt emelkedett éhomi serum ghrelinszint
hozzájárult a betegekben megfigyelt testsúlygyarapodáshoz. A betegeknél objektív
táplálkozási felmérést nem végeztünk, mert annak kivitelezhetősége kérdéses lehet major
pszichiátriai kórképek esetén, de klinikai megfigyeléseink alapján hiperfágia a betegek egy
részében biztosan fennállt, mert a vizsgálatokhoz szükséges éhgyomri állapot kivitelezése
számos esetben nehézségbe ütközött. Az, hogy az antipszichotikumok hogyan
befolyásolják a ghrelin szekréciót, még nem tisztázott, hiszen a ghrelin szekréciójának
szabályozása sem teljesen feltérképezett, élettani körülmények között sem. Az atípusos
antipszichotikumok monoaminerg receptorokra gyakorolt hatása, a perifériás monoaminerg
transzmisszió befolyásolása szerepet játszhat a ghrelinszint emelkedésében, hiszen a
ghrelintermelő gyomormucosa P/D1 sejteken monoaminerg receptorokat is kimutattak
(Rindi G et al, 2004). Az, hogy a gyógyszerszedés kezdeti időszakában más szerzők
alacsonyabb szérum ghrelinszinteket találtak, arra utal, hogy a hiperfágia és a
testsúlygyarapodás beindításában valamilyen más tényezőnek lehet szerepe, ami lehet
közvetlenül az antipszichotikum által kiváltott hatás, de a táplálékfelvételt a pszichés status
változása is jelentősen befolyásolja. További vizsgálatok lennének szükségesek annak
tisztázására, hogy az energiaegyensúly kezdeti változása korrelál-e a pszichés status
változásával, vagy inkább az alkalmazott antipszichotikum receptorprofiljával áll
szorosabb kapcsolatban. A tartós szedés során kialakuló hyperghrelinaemia pontos
patomechanizmusa is még tisztázásra szorul.
Az atípusos antipszichotikumszedés mellett kialakuló obesitas hasonlít a normál
obesitashoz az adipocitokin szintek tekintetében. Az antipszichotikummal kezelt
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betegekben a leptin és a resistinszint emelkedése az obes kontrollcsoportéhoz hasonló
mértékű volt. Az adiponectinszint kevésbé volt alacsony, mint az obes kontrollcsoportban,
de

a

nem

obes

kontrollokénál

így

is

szignifikánsan

alacsonyabb

volt.

Az

antipszichotikummal kezelt betegcsoportban ugyanúgy megfigyelhető volt a leptin és a
resistin pozitív, az adiponectin negatív korrelációja a BMI-vel és az inzulinrezisztencia
paramétereivel. Tehát az antipszichotikumot szedő betegekben tapasztalt emelkedett
leptin- és resistin-, valamint csökkent adiponectinszint nem oka, inkább következménye az
ezeknél

a

betegeknél

megfigyelt

testsúlygyarapodásnak,

és

szerepe

lehet

az

inzulinrezisztencia fokozódásában. Az inzulinrezisztencia indirekt paraméterei is
hasonlóan alakultak az antipszichotikummal kezelt és az obes kontrollcsoportban. Tehát
úgy tűnik, hogy a testsúlygyarapodás eredményeként létrejött zsírszövet viselkedése
szempontjából mindegy, hogy az antipszichotikum mellékhatás következtében vagy egyéb
okból jött létre, különbség csak az okokban van, a következményekben nem. A kialakult
testsúlyfelesleg inzulinrezisztenciát, és végső soron makrovaszkuláris szövődményeket
okozó hatása okozó hasonló lesz. Az antipszichotikummal kezelt csoportban észlelt, az
obes kontrollcsoporténál szignifikánsan magasabb adiponectinszint okát nem ismerjük, de
jelentősége az utóbbi évben megjelent étvágyszabályozással kapcsolatos közlemények
alapján megnőtt. Igazolódott, hogy az adiponectinnek centrális, étvágyszabályozó hatása is
van, orexigén molekula, hatása a hypothalamusban a leptinével ellentétes (Kubota N et al,
2007, Chehab FF, 2008, Kadowaki T et al, 2008). Ezek alapján az adiponectin
szupressziójának nem megfelelő volta is hozzájárulhat a hiperfágia kialakulásához és
fenntartásához. Más vizsgálatok során is több olyan eredmény született, hogy
antipszichotikum kezelés mellett a testsúlygyarapodás ellenére az adiponectinszint nem
csökken (Jin H et al, 2008). Egy olyan vizsgálat során, melyben adiponectinszint
csökkenést találtak, a szubfrakciókat megvizsgálva kiderült, hogy a csökkenés döntően a
multimer,

vér-agy

gáton

át

nem

jutó

forma

csökkenéséből

adódott,

az

étvágyszabályozásban részt vevő trimer és hexamer forma csökkenése kisebb mértékű volt
(Richards AA et al, 2006).
Az antipszichotikummal kezelt betegcsoportban az antiapoptotikus markerek szintje
(solubilis TNF-R2 és solubilis Fas) a BMI és szénhidrát anyagcserezavar szempontjából is
illesztett obes kontrollcsoporthoz képest is szignifikánsan emelkedett volt, ami arra utalhat,
hogy a zsírszöveti apoptosis jelentősebben gátolt, mint azonos mértékű normál obesitasban
(nincs még steady state a testsúly tekintetében). Az SGA szedő csoportban az obes
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kontrollcsoportéhoz képest is magasabb sTNFR2 szint azt is jelzi, hogy a betegek
zsírszövete immunológiailag aktívabb lehet.
A TNF-α promoter -308 és a TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusai
befolyásolják

a

citokin

szintek

és

az

inzulin

érzékenység

alakulását

az

antipszichotikummal kezelt betegcsoportban. A -308 A és a TLR4 299Gly és 399Ile allélek
hordozása alacsonyabb TNF-α, resistin, leptin, magasabb adiponectin, sTNFRII, sFAS
szintekkel

és

csökkent

inzulinrezisztencia

paraméterekkel

társul.

Az

egyes

polimorfizmusok előfordulási gyakorisága a vizsgált betegpopulációban nem különbözött
szignifikánsan az átlagnépességétől.
A TNF-α promoter polimorfizmusai a TNF-α expressziójának változásaival járhatnak. A
TNF-α -308 A allél hordozása TNF szintekre és inzulinrezisztenciára gyakorolt hatásáról
ellentmondó eredmények születtek (Sookoin SC et al, 2005). Az általunk vizsgált
populációban a TNFα -308 A allél hordozása az obesitas alacsonyabb rizikójával (RR
0,11),

alacsonyabb

TNF-α

szintekkel

és

jobb

inzulinérzékenységgel

járt.

A

szakirodalomban talált nem konzisztens eredmények oka az lehet, hogy a TNF
transzkripciót a promoter polimorfizmusok csak kisebb mértékben befolyásolják, az egyes
betegcsoportokban egyéb moduláló tényezők lehetnek jelen.
A TLR4 299 Gly allél hordozásáról már korábban leírták, hogy csökkent receptor
jelátvitellel jár, ami a környezeti károsító tényezőkre adott immunválasz csökkenését
okozhatja. Ez az immunválasz a visceralis obesitas során kialakuló metabolikus eltérések
patogenezisében alapvető fontosságú. A 399 Ile allél hordozása hasonlóan befolyásolja a
TLR4 receptorfunkciót, mint a 299 Gly allélé. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy
az

antipszichotikumszedés

miatti

testsúlygyarapodás

során

kialakult

zsírszövet

immunológiai reakciók tekintetében sem különbözik a normál obesitas során kialakulótól.
A PPARγ-nak fontos szerepe van az adipogenezis folyamatában, az adipociták
differenciálódásában. Hatására több, kisebb méretű, inzulinérzékenyebb zsírsejt jön létre.
Az általunk vizsgált Pro12Ala polimorfizmus esetében a ritkább Ala allél hordozását a
transzkripciós faktor csökkent működésével hozták összefüggésbe. Ilyenkor vélhetően
nagyobb, kevésbé inzulinérzékeny zsírsejtek jönnek létre. Ezt támasztják alá a mi
eredményeink is, amelyben az Ala allél hordozása az inzulinérzékenység csökkenésével
járt. Az általunk vizsgált populációban az Ala allélt hordozók BMI-je magasabb volt, mint
a Pro homozigótáké. Ez megfelel Paracchini V et al 2005-ben publikált metaanalízise
eredményeinek, mely szerint az Ala allél hordozása az obesitas fokozott prevalenciájával
járt. Luan J et al 2001-ben publikált eredményei alapján a PPARγ polimorfizmusok
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testsúlyra gyakorolt hatását a táplálék zsírsav-összetétele befolyásolja, magasabb telített
zsírsavtartalom esetén az Ala hordozók BMI-jét magasabbnak találták. Mi a betegeink
körében nem végeztünk táplálkozási felmérést, de pszichózissal járó betegségek esetén
gyakoribb a nem megfelelő étrend, a dohányzás és a mozgásszegény életmód (Barnett AH
et al, 2007), ami hozzájárulhat az Ala hordozók Pro homozigótákéhoz képest is jelentősebb
testsúlygyarapodásához.
5.2 Az étvágyszabályozás és a zsírszöveti citokinrendszer szerepe a normál
terhességben, és a GDM patomechanizmusában
Az adipocitokin szintek szoros összefüggése az inzulinérzékenységgel, a BMI-vel és az
inzulinrezisztencia paramétereivel arra utal, hogy a zsírszövet mennyiségének, a
zsírszöveti citokinrendszernek fontos szerepe lehet a terhesség során kialakuló
inzulinrezisztencia kialakulásában. Ennek a finoman szabályozott rendszernek az
egyensúlya borul fel gestatios diabetes esetén. Ha a terhességben jelentősebb mértékű a
súlygyarapodás, egyrészt az inzulinrezisztencia a fiziológiásnál nagyobb mértékben nőhet,
másrészt a zsírszövetből nagyobb mennyiségben a keringésbe kerülő szabad zsírsavak bár
akutan fokozzák a béta-sejt inzulinkibocsájtását, hosszú távon csökkenthetik az inzulin
szekréciót, és elősegíthetik a manifeszt diabetes kialakulását (Rosen ED, Spiegelman BM,
2006). Az adipocitokin szintek kapcsolata a BMI-vel és az inzulinrezisztencia indirekt
paramétereivel arra utal, hogy ezek a molekulák is elősegíthetik az inzulinrezisztencia és
az inzulin szekréció között kialakuló arányeltolódást, az inzulinszekréció elégtelenné
válását és végső soron a GDM létrejöttét arra hajlamos személyekben. A TNF-α és a
leptinszint emelkedésének szerepét a terhesség során létrejövő inzulinrezisztencia
kialakulásában már korábban leírták. Az adiponectinszint változásai terhességben az anyai
zsírszövet mennyiségének és disztribúciójának változásaival állnak összefüggésben, hiszen
az adiponectin kizárólag adipocitákban termelődik. Vizsgálataink során az adiponectinszint
mutatta a legszorosabb összefüggést az inzulinrezisztencia indirekt paramétereivel minden
vizsgált csoportban. A visceralis zsírszövetben termelődő adiponectin mennyisége normál
obesitasban szorosabb negatív korrelációt mutat a BMI-vel és az inzulinrezisztencia
paramétereivel, mint a subcutan zsírszövetben termelődő. Ezért, bár a terheseink
zsírszöveti disztribúcióját nem vizsgáltuk, felmerül, hogy ha a terhesség során a zsírszövet
akkumulációja eltolódik centrális irányba, akkor a citokinprofil változásai miatt a
terhességben létrejövő fiziológiás inzulinérzékenység csökkenés patológiássá válhat. A
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ghrelin szerepe a terhességben kialakuló fiziológiás és patológiás inzulinrezisztencia
kialakulásában nem tisztázott. Normál terhesség során a második trimeszterben találtuk a
legmagasabb ghrelinszinteket. Mivel a ghrelin orexigén hormon, feltételezzük, hogy
szerepe lehet a fiziológiás terhességi súlygyarapodás létrejöttében. A harmadik
trimeszterben

megfigyelt

ghrelinszint

csökkenés

lehet

a

megnövekedett

anyai

zsírszövettömeg által termelt citokinek (TNF-α, leptin, resistin) megemelkedett szintjének
következménye. Ezeknek a citokinek a szintje szignifikáns negatív korrelációt mutatott a
ghrelinszintekkel, így lehetséges, hogy közvetlenül vagy közvetve negatívan szabályozzák
a ghrelinszekréciót. Ennek élettani szerepe a terhességi testsúlygyarapodás túlzott
mértékének megakadályozása lehet. Ha ezeknek a citokineknek a szintje centrálisabb
elhízás következtében magasabb, akkor a negatív szabályozó hatásuk a ghrelinszintre
kifejezettebb lehet, ami magyarázhatja a GDM-es terhesekben az azonos korú egészséges
terhességhez képest alacsonyabb ghrelinszintet. A szabályozó kapcsolat a ghrelin és az
adipocitokinek között oda-vissza működhet, a ghrelin gátolhatja a zsírszöveti
proinflammatorikus citokinek (TNF-α, leptin, resistin) termelődését. Erre utalhat az a
megfigyelés, hogy a ghrelin gátolja a NFκB aktivációját és ezáltal bizonyos gyulladásos
citokinek termelődését egyes sejttípusokban (Lee WG et al, 2004, Dixit VD et al, 2004). A
ghrelinszint GDM-ben szignifikáns negatív lineáris korrelációt mutatott nemcsak az
inzulinrezisztencia mértékeként használt C-peptid/vércukor hányadossal, hanem az
euglikémia fenntartásához szükséges inzulinmennyiséggel is. Ez arra utal, hogy a ghrelin
befolyással bír az inzulinrezisztencia mértékére, a BMI-vel való összefüggés kapcsán
mindenképpen, de közvetlen szabályozó hatás sem zárható ki.

A ghrelin és az

adipocitokinek egymásra gyakorolt szabályozó hatása lehet az a tényező, ami a terhesek
testsúlygyarapodását és az inzulinrezisztencia kialakulását meghatározza.
A resistinszint bár nem mutatott szignifikáns pozitív korrelációt a testtömeg-index-szel,
mégis szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az inzulinrezisztencia paramétereivel és a
TNF-α szinttel, sőt a többszörös lineáris regresszió eredményei alapján független
prediktora lehet az inzulinrezisztencia mértékének GDM-ben. Mivel a resistin
termelődésének elsődleges helye emberben nem az adipocita, hanem a zsírszöveti
makrofág, ezért feltételezhető, hogy termelődése nem elsősorban a zsírszövet abszolút
mennyiségétől, hanem a makrofágok arányától, az inflammatorikus aktivitástól függ. A
resistin ugyan termelődik az anyai zsírszövet mellett a fetoplacentáris egységben is, de
ennek mértékét korábbi kutatások nem találták eltérőnek normál és gestatios diabetesszel
szövődött terhességben (Lappas M et al, 2005). Eredményeink alapján azt feltételezzük,
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hogy a terhességi fiziológiás inzulinrezisztencia maladaptívvá válását nemcsak és nem
elsősorban a testtömeg-index növekedése, hanem a keletkezett zsírszövet eloszlása, a
zsírszöveti makrofágok aránya és az inflammatorikus aktivitás befolyásolják, részint az
inzulinrezisztencia szokásos mértéken túli fokozásával (azaz nem működnek megfelelően
az élettani szabályozó mechanizmusok), illetve β-sejt diszfunkció kialakulásának
elősegítésével.
5.3 Inzulinszekréciós zavar és klinikai jellemzők MIDD-ben
Az A3243G mitokondriális DNS pontmutációt hordozó családtagokban az inzulinszekréció
első (gyors) fázisa IVGTT során hiányzott, még a normoglikémiát mutató, de
mutációhordozó családtagban is, míg az éhomi, kiindulási C-peptid szintek a normál
tartományban voltak. Korábban még nem vizsgáltak MIDD betegek inzulinszekrécióját
IVGTT-vel, csak a jóval kevésbé szenzitív OGTT során mértek egyes szerzők
inzulinszinteket.

Eredményeink

megfelelnek

a

betegség

feltételezett

patomechanizmusának, mely szerint a mitokondriumok működése az anaerob glikolízis
irányába tolódik el, ezért csökkent az ATP szint, ami gátolja a megfelelő ütemű
inzulinszekréciót, amelyhez a Ca2+ anyagcsere zavara és az oxigéngyökök fokozott
képződése is hozzájárulhat. Az inzulinszekrécióra való képesség nem tűnik el teljesen még
hosszas betegségtartam után sem, ami arra utal, hogy a β-sejtek nem pusztulnak el,
legalábbis nem nagy számban, csak funkciójuk károsodik. Az A3243G pontmutáció okozta
funkcióváltozások tehát feltehetően nem, vagy kevéssé érintik az apoptotikus
folyamatokat, mindenestre a mutáció nem vezet a β-sejtek teljes eltűnéséhez. Az 1-es
típusú diabetesre jellemző GAD és IA-2 elleni antitestek hiánya, és az, hogy a HLA
haplotípus nem függött össze a szénhidrát-anyagcserezavarral, szintén azt támasztja alá,
hogy a β-sejt károsodás patomechanizmusa teljesen más, mint 1-es típusú diabetesben. A
3, mutációt hordozó személyben észlelt ICA pozitivitás, mely nem járt együtt GAD vagy
IA-2 elleni antitest pozitivitással, arra utal, hogy a β-sejtek károsodása kiválthat
immunreakciót, de más típusú autoantitestek keletkeznek, amelyek nem vezetnek teljes
destrukcióhoz. Az ICA pozitivitás tehát nem zárja ki a MIDD lehetőségét, de a diagnózis
pontos felállítását késleltetheti, a betegeket tévesen 1-es típusú diabetesesként
klasszifikálhatják. Ez a kezelés szempontjából kevésbé probléma, mint ha a betegeket a
felnőttkori kezdet és nem drámaian magas vércukorszint miatt 2-es típusba sorolják. A
MIDD kezelése a szekréciós zavar miatt inzulinterápia, hasonlóan az 1-es típushoz. A 2-es
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típusú diabetes kezelésében elsőként választandó metformin alkalmazása viszont káros
lehet, hiszen az eleve anaerob irányba eltolódott mitokondriális anyagcsere fokozza a
laktátacidosis veszélyét. A diagnózis pontos felállításában a családi anamnesis és az egyéb
tünetek (myopathia, neupszichiatriai tünetek, hallászavar) segíthetnek, a szigetsejt elleni
autoimmunitás meghatározása nem segíti a diagnózis felállítását.
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6.

KÖVETKEZTETÉSEK

(ÚJ

EREDMÉNYEK

ÖSSZEFOGLALÁSA

ÉS

KLINIKAI JELENTŐSÉGE)
1. Az elsők között észleltük az éhomi serum ghrelinszint szignifikáns emelkedését
tartósan atípusos antipszichotikummal kezelt betegekben, és ismertük fel ennek
lehetséges

kóroki

szerepét

az

atípusos

antipszichotikumok

okozta

testsúlygyarapodás és metabolikus eltérések patomechanizmusában.
2. A serum ghrelinszint és a BMI között szignifikáns negatív lineáris korreláció volt
kimutatható a betegcsoportban, éppúgy, mint normál obesitasban, de az
antipszichotikummal kezelt betegeknél adott BMI mellett jelentősen magasabb
ghrelinszintet találtunk, ami a ghrelin szekrécióját szabályozó mechanizmus
részleges károsodására utal.
3. Atípusos antipszichotikum okozta testsúlygyarapodás mellett a normál obesitashoz
hasonló eltéréseket, szignifikánsan magasabb éhomi serum leptin- és resistinszintet,
és az inzulinrezisztencia indirekt paramétereinek emelkedését találtuk, ami arra
utal, hogy a létrejövő zsírszövet metabolikus hatások szempontjából nem
különbözik a normál obesitas során létrejövőtől.
4. Az adiponectinszint az antipszichotikummal kezelt csoportban szignifikánsan
alacsonyabb volt, mint a nem obes kontrollcsoportban, de szignifikánsan magasabb,
mint a BMI szempontjából illesztett obes kontrollcsoportban. Ez felveti az
elégtelen adiponectincsökkenés szerepét az étvágyszabályozás diszregulációjában.
5. Az antipszichotikummal kezelt betegcsoportban az antiapoptotikus markerként
értékelhető sTNFR2 és sFas szintje szignifikánsan emelkedett volt mindkét
kontrollcsoporthoz képest, ami a zsírszöveti apoptosis gátoltságára utalhat.
6. A TNF-α promoter -308 valamint a TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile
polimorfizmusai befolyásolják a citokin szinteket és az inzulin érzékenység
alakulását az antipszichotikummal kezelt betegcsoportban. A -308 A és a TLR4
299Gly és 399Ile allélek hordozása alacsonyabb TNF-α, resistin, leptin, magasabb
adiponectin,

sTNFRII,

sFAS

szintekkel

és

csökkent

inzulinrezisztencia

paraméterekkel társul.
7. A PPARγ Pro12Ala polimorfizmus esetében a ritkább Ala allél hordozása
magasabb BMI-vel járt, amelyben szerepet játszhat a betegek táplálkozása is,
környezet-gén interakciók révén. A magasabb BMI-hez a leptin, a resistin és az
inzulinrezisztencia indirekt paramétereinek emelkedett volta járul.
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8. Normál terhesség során az éhomi serum ghrelinszint emelkedését figyeltük meg a
2. trimeszterben, és csökkenését a 3. trimeszterben. GDM esetén a 3. trimeszterben
az éhomi serum ghrelinszint szignifikánsan alacsonyabb volt, mint normál
terhességben. A ghrelinszint változásai terhességben indíthatják és terminálhatják a
fiziológiás testsúlygyarapodást.
9. Normál terhesség során a serum resistinszint végig folyamatos emelkedést mutat.
GDM esetén szignifikánsan magasabb szinteket találtunk, mint normál terhesség 3.
trimeszterében. A resistinszint nem mutatott szignifikáns korrelációt a BMI-vel,
mégis szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az inzulinrezisztencia indirekt
paramétereivel, és független prediktora volt az inzulinrezisztencia mértékének.
10. GDM esetén szignifikánsan alacsonyabb adiponectinszinteket találtunk, mint
normál terhesség 3. trimeszterében. Az adiponectinszint szignifikáns negatív
korrelációt mutatott az inzulinrezisztencia indirekt paramétereivel, és az
inzulinrezisztencia legerősebb független prediktora volt. Az adiponectinszint a
született babák méretével szignifikáns pozitív korrelációt mutatott.
11. A 2 magyar A3243G mitokondriális DNS pontmutációt hordozó családban
detektáltuk az inzulinszekréció első fázisának kiesését a mutációt hordozó
családtagokban, mely manifeszt diabetes nélkül is jelen volt. A családtagokban nem
találtunk 1-es típusú diabetesre hajlamosító haplotípust, valamint GADA és IA2A
pozitivitást sem. A néhány családtagban jelen levő ICA pozitivitás arra utal, hogy a
mitokondriális diszfunkció kiválthat valamilyen, az előbb említettektől különböző
antitest termelődést, ami nem vezet a β-sejtek teljes destrukciójához, mert még
hosszas betegségtartam után is mérhető C-peptid szinteket találtunk.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS
Vizsgálataim során különböző, diabeteshez vezető állapotok sajátosságait térképeztem fel.
Az atípusos antipszichotikummal kezelt betegcsoportban megállapításra került, hogy az
obesitogén hatáshoz hozzájárulhat az antipszichotikumot legalább egy éve szedő
betegekben észlelt, a kontrollokénál szignifikánsan magasabb ghrelinszint orexigén hatása,
melyet kiegészíthet az adiponectinszint nem megfelelő szupressziója. Az obesitogén hatás
következtében létrejött zsírszövet hasonlóan viselkedik a normál obesitas során létrejött
zsírszövethez

mind

a

citokinszekréció, mind

az

inzulinrezisztencia

kialakulása

tekintetében. A ghrelin- és adiponectinszintek megfigyelt eltéréseinek patomechanizmusa
még nem tisztázott. A ghrelinszint nem megfelelő csökkenése hátterében felmerül az
atípusos antipszichotikumok monoaminerg transzmissziót befolyásoló hatása. A betegek
körében az általunk vizsgált TNF-α -308 G/A, TLR-4 Asp299Gly és Thre399Ile illetve
PPARγ Pro12Ala polimorfizmusok a normál populációéhoz hasonló gyakorisággal
fordultak elő. A TNF-α és a TLR4 polimorfizmusok esetében a ritka allél hordozása
alacsonyabb BMI-vel és jobb inzulinérzékenységgel járt, míg a PPARγ Pro12Ala
polimorfizmus esetében a ritka allél hordozása magasabb BMI-vel és csökkent
inzulinérzékenységgel járt.
Gestatios diabetes esetén a ghrelinszint 3. trimeszterben megfigyelt csökkenése
kifejezettebb volt, mint normál terhességben, és az adiponectinszint is szignifikánsan
alacsonyabb volt. Az adiponectinszint a betegek inzulinrezisztenciája legerősebb független
prediktorának bizonyult (negatív korreláció), és szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a
született babák méretével. A resistinszint nem mutatott szignifikáns összefüggést a BMIvel, ám szignifikáns pozitív korrelációt mutatott az inzulinrezisztencia paramétereivel.
Mivel a resistin termelődésének fő helye a zsírszöveti makrofágok, amelyek döntően a
viscerális zsírszövetben vannak jelen, ezért elképzelhető, hogy a resistinszint emelkedése
nem a zsírszövet abszolút mennyiségével, hanem a subcutan és viscerális zsírszövet
arányának eltolódásával van összefüggésben.
MIDD esetén kimutattuk, hogy az inzulinszekréciós zavar a mutációt hordozókban már a
manifeszt diabetes megjelenése előtt jelen van, és IVGTT-vel igazolható. A szekréciós
zavar patomechanizmusa különbözik az 1-es típusú diabetesétől, betegeinkben nem
fordultak elő 1-es típusú diabetesre hajlamosító HLA haplotípusok, és nem volt
kimutatható sem GAD, sem IA-2 ellenei antitest. A C-peptid szint hosszas betegségtartam
esetén is mérhető maradt.
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SUMMARY
In my investigations I analyzed special conditions leading to diabetes.
We found, that in the patient group taking atypical antipsychotics for at least one year the
orexigenic effect if the fasting ghrelin levels significantly higher than in the normal weight
and in the obese control groups may contribute to the obesitogenic potential of the drugs,
together with the impaired suppression of the adiponectin level. The resulting fat tissue has
similar cytokine profile and causes similar insulin resistance as fat tissue in normal obesity.
The patomechanism behind the ghrelin and adiponectin level alterations is yet unknown.
The failing suppression of the ghrelin levels may be caused by the drug induced
modifications of monoaminergic transmissions. The prevalence of TNF-α -308 G/A, TLR4 Asp299Gly, Thre399Ile and PPARγ Pro12Ala polymorphisms where the same in our
patient population as would be expected in the normal population. In the case of the TNF-α
and TLR polymorphisms the less frequent alleles were associated with lower BMI and
better insulin sensitivity. In the case of the PPARγ Pro12Ala polymorphism the less
frequent allele was associated with higher BMI and insulin resistance.
In gestational diabetes the suppression of ghrelin levels in the 3. trimester was more
marked than in normal pregnancy, and the adiponectin levels were also significantly lower.
The adiponectin levels were the strongest independent determinants of the degree of
insulin resistance (negative correlation). The adiponectin levels showed a significant
positive correlation with the size of the offspring. The resistin levels did not correlate
significantly with the BMI in GDM patients, but showed a strong significant positive
correlation with insulin resistance. As resistin is mainly secreted by adipose tissue
macrophages in the visceral adipose tissue, it is possible, that hyperresistinaemia is
associated not with the absolute amount of adipose tissue, but the ratio of visceral and
subcutaneous fat.
In the case of MIDD we showed that the insulin secretion abnormality can be detected in
normoglycaemic mutation carriers with IVGTT even before the manifestation of diabetes.
The patomechanism of insulin secretion abnormality is different from Type 1 Diabetes. In
our patients we found no HLA haplotypes associated with susceptibility for T1D, and we
found GADA or IA2A positivity in none of the patients. The carriers of the mutation had
measurable C-peptide levels even with long diabetes duration.
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10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm Dr. Romics László egyetemi tanárnak, az MTA rendes tagjának és Dr. Karádi
István egyetemi tanárnak, az MTA doktorának, a Semmelweis Egyetem III. Sz.
Belgyógyászati Klinika igazgatójának, hogy a klinika munkatársa lehetek, és a
kutatómunkámat támogatták és támogatják. Köszönöm Dr. Faludi Gábor egyetemi
tanárnak, az MTA doktorának, a Kútvölgyi Klinikai Tömb Klinikai és Kutatási
Mentálhigiénés

Osztálya

vezetőjének

aki

először

hívta

fel

figyelmemet

az

antipszichotikummal kezelt betegek metabolikus eltéréseire, és lehetővé tette, hogy
kutatómunkám egy részét osztályán végezzem, valamint Dr. Birkás-Kováts Dezsőnek, aki
segítségemre volt a betegek kiválasztásában és adataik összegyűjtésében. Köszönöm Dr.
Pánczél Pál és Dr. Hosszúfalusi Nóra egyetemi docenseknek, hogy lehetővé tették
csatlakozásom a III. Belgyógyászati Klinika Diabetologiai Munkacsoportjához, és
megismertettek a mitokondrialis génmutációt hordozó betegek speciális problémáival.
Köszönöm Dr. Sipter Emesének és Dr. Kotányi Rékának, akik még tudományos
diákkörösként vettek részt az antipszichotikummal kezelt betegek vizsgálatainak
elindításában. Köszönöm Dr. Füst György egyetemi tanárnak, az MTA doktorának és Dr.
Prohászka Zoltánnak, az MTA doktorának, hogy munkám egy részének kivitelezését a
Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinikájának Kutatólaboratóriumában
lehetővé tették. Köszönöm Kovács Margit segítségét a vizsgálatok kivitelezésében.
Köszönöm Szigeti Antalnénak a minták feldolgozásában és tárolásában nyújtott segítségét.
Köszönöm Dr. Melczer Zsolt egyetemi adjunktusnak a közös munka lehetőségét, és
elévülhetetlen segítségét az értekezés technikai kivitelezésében. Köszönöm Dr. Baranyi
Éva egyetemi docens és Dr. Winkler Gábor egyetemi magántanár, az MTA doktora közös
munkában nyújtott értékes segítségét. Köszönöm Dr. Böröcz Zoltánnak, Dr. Kocsis
Juditnak, és a Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika többi dolgozójának,
hogy biztatásukkal, támogatásukkal, tanácsaikkal segítségemre voltak a munka
elkészültében.
Köszönöm családomnak, gyermekeimnek, szüleimnek, testvéreimnek, hogy mindig
mellettem álltak, segítettek, és türelemmel viselték azokat az időszakokat is, amikor a
munka a velük eltöltendő időből vett el, nem keveset.
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Hálásan köszönöm témavezetőmnek Dr. Cseh Károly egyetemi tanárnak, az MTA
doktorának, hogy munkámat lehetővé tette, ötleteim gyakorlati megvalósításában és az
eredmények értékelésében segítséget nyújtott, és elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy
ez az értekezés elkészülhetett.
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