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Bevezetés 
 
A hisztamin felfedezése óta közel száz év telt el, először Dale és Laidlaw írta le, de a sokrétű 

feladatot ellátó kis molekula kutatása mind a mai napig intenzíven folyik. Számos centrális és 

perifériás hatása ismert, így pl.: gyulladásos folyamatok, allergiás reakciók mediátora, szabályozza 

a gyomorsav szekréciót, hat a simaizom kontrakcióra, fokozza az erek permeabilitását, 

neurotranszmitter, neuromodulátor és az anyagcsere folyamatok szabályozója. Ma négy fajta 

sejtfelszíni hisztamin-receptort ismerünk: H1-, H2-, H3- és H4-receptort, amelyek különféle 

sejteken ill. egyetlen sejten egyidőben is előfordulhatnak. Más-más jelátviteli utakat használnak és 

ezzel is biztosítják a hisztamin széleskörű hatásait. 

A hisztamin az L-hisztidin dekarboxilálódásával keletkezik CO2 felszabadulása közben, a reakciót 

egyetlen kulcs enzim, a hisztidin-dekarboxiláz (HDC) enzim katalizálja. A hisztamin szerepének 

kutatásában mindig fontos szerepe volt, hogy a hisztamin egy lépésben egyetlenegy enzim által 

szabályozottan szintetizálódik, így a hisztidin-dekarboxiláz enzim gátlásával a hisztamin szintézis 

befolyásolható. A legszélesebb körben használt HDC enzim inhibítorok az α-metil-hisztamin és az 

α-fluorometil-hisztidin (α-FMH), melyet az enzim aktiválta irreverzibilis inhibítorok csoportjába 

sorolunk. 

Annak ellenére, hogy a hisztamin ennyire központi fontosságúnak látszik az „élethez”, a HDC 

enzim hiánya nem összeegyeztethetetlen az élettel, számos kompenzatórikus folyamat indulhat be. 

A HDC enzim hiánya teljes hisztaminhiányhoz vezet a hisztidin-dekarboxiláz génkiütött egérben 

(HDC-/-). HDC-génkiütött egeret kanadai és japán kutatók a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- 

és Immunbiológiai Intézetével közösen hozták létre. A vizsgálatoknál, ha alacsony hisztamin 

tartalmú diétán tartjuk ezeket az egereket, szöveteikben a hisztamin koncentráció igen alacsony, 

gyakorlatilag nulla, így élettani szerepe nincs. 

A hisztamin sokrétűségét mutatja, hogy hiányában az egerek fenotípusa számos területen eltér a vad 

típustól. A várakozásoknak megfelelően a hisztaminhiányos egerek immunfenotípusa jelentősen 

megváltozott. Mind a korábbi irodalmi adatok, mind a HDC-/- egérrel folytatott kísérletek arra 

utalnak, hogy a hisztamin jelenléte az immunregulációt Th2 irányba tolja el. A vad típushoz képest 

a HDC-/- egerek normálistól eltérő allergiás bőrreakciót és más immunreakciót mutattak, hízósejtjeik 

eltérő morfológiájúak, számuk és granuláltságuk csökkent. A HDC-/- egerekben a H1-receptor 

expressziója nem változott, de a H2 hisztamin-receptor expresszió (agy, gyomor, ileum, szív, máj és 

bőr szövetmintáiban) csökkent, de a változás kompenzálható volt exogén hisztamin adásával. 

A gyomorsav szekréció szabályozásában a hisztamin szerepét bizonyítja, hogy hisztaminhiányos 

egerekben az alap gyomorsav szekréció a kontrollhoz képest alacsony, de exogén hisztamin 

beadását követően kétszeresére emelhető. A hisztaminhiány az egerek csontképzésében is jelentős 
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változásokat okozott. A HDC-/- egerekben nagyobb csontsűrűséget mértek, a csontvastagság 

megnövekedett, a csontképződés fokozódott, jelentősen csökkent az oszteoklasztok száma. Az 

ovariektómia-indukált oszteoporózissal szemben a HDC-génkiütött állatok védettebbek voltak, 

melynek hátterében az oszteoklasztosodás gátlása és a kalcitriol szintézis fokozódása áll. 

Centrális hisztamin-hatások vizsgálatainál is számos eltérést találtak a két genotípus között. A tartós 

hisztaminhiányos állapot megváltoztatta az állatok viselkedését, alvás-ébrenlét ciklusukat, ébrenléti 

idejük jelentősen rövidült. A HDC-/- egerek lokomotoros aktivitása lényegesen redukálodott, 

cirkadián ritmusuk megváltozott, az „óra gének” expressziója az agykéreg és a striatum területén 

csökkent. A különféle memória tesztekben eltérő eredménnyel teljesítettek pl. a negatív 

megerősítésen alapuló vízi útvesztőben jobban, míg a nem megerősített kapcsolaton alapuló 

tárgyfelismerési tesztben gyengébben teljesítettek a hisztaminhiányos állatok, mint a vad típusúak. 

Kokainnal kezelt HDC-/- egerek esetében is kimutatták, hogy csökkent a „felfedező” magatartásuk, 

de hiperaktívak voltak. Ezek a kísérletek nem támasztják alá a hisztamin jutalmazó, „reward” 

magatartás gátlásában játszott szerepét. 

Modell állatunk, a HDC-/- egér lehetőséget ad az egész életen át tartó, krónikus hisztaminhiány 

következményeként fellépő metabolikus fenotípus és annak kialakulásában szerepet játszó centrális 

és perifériás fiziológiai szabályozó folyamatok vizsgálatára, illetve a hisztamin szerepének 

tanulmányozására a szexuális magatartás, szaporodás szabályozásában is. 

Az energiaháztartás szabályozásának számos részvevője van, ezek egy része a tápanyag felvételét, 

más részük az energiafelhasználást szabályozza. A metabolikus fenotípus kialakításáért felelős 

szabályozó kör elemei részben a periférián hatnak, részben a centrális szabályozásban vesznek 

részt. A folyamatban szereplő visszacsatoló mechanizmusok hibája miatt testsúlygyarapodás 

(leptin-, inzulin-rezisztencia) vagy anorexia jöhet létre. A következőkben ezen szabályozókör azon 

elemeit ismertetem, melyeket a doktori értekezésemben részletesebben is vizsgáltam. 

A hisztamin anorexigén faktor. A központi idegrendszerben a hisztamin fontos szerepet játszik 

olyan homeosztatikus működések szabályozásában, mint az energia metabolizmus (termoreguláció), 

a táplálékfelvétel és az anyagcserefolyamatok (lipolízis), az alvás-ébrenlét ciklus, és a 

kardiovaszkuláris kontroll. Szerepe van még a viselkedés, a tanulás és memória-funkciók, az 

emóciók szabályozásában is. 

A táplálékfelvétel és az energiametabolizmus összetett, központi idegrendszeri szabályozásában 

számos neuropeptid és neurotranszmitter vesz részt. A regulációban központi szerepe van a 

hipotalamusznak, de az agytörzsi struktúráknak is jelentős szerep jut a perifériáról érkező szignálok 

közvetítésében, illetve a megfelelő visceromotoros válaszok kialakításában. A táplálkozással 

kapcsolatban az érzelmi, jutalmazási és averzív hatások is fontosak, melyek szabályozásánál 

jelentős a kortikális és limbikus területek modulációs szerepe. 
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A központi idegrendszerben a hisztamin neurotranszmitterként funkcionál. A hisztaminerg 

neuronok a hátsó hipotalamusz tuberomamillaris régiójában, öt jól körülhatárolt magcsoportban 

(E1-E5) helyezkednek el, axonjaik az egész központi idegrendszert behálózzák. A tuberomamillaris 

régióban található hisztaminerg neuronok szinte minden olyan agyi területre kivetülnek, amely 

érintett az energiahomeosztázis szabályozásában, így hisztamin pozitív axonok találhatók az 

arcuatus magban, a paraventricularis magban, a ventromedialis és lateralis hipotalamusz környékén 

és a gerincvelőben. 

Az inzulin és a leptin a két legfontosabb metabolikus szignál, melyek fő feladata az energia 

homeosztázis szabályozása a központi idegrendszerben, a hipotalamuszban. A pankreász által 

termelt inzulin volt az első olyan hormon, amelyről kimutatták, hogy az agyba jutva befolyásolni 

képes a központi idegrendszeren keresztül a testsúlyt, az energia felvételt csökkentve. Receptora 

megtalálható a táplálkozás szabályozásában fő jelentőséggel bíró arcuatus magban. A leptin a 

zsírszövet adipocitái által termelt anorexigén faktor. A leptin-receptor az I-es típusú citokin receptor 

családba tartozik, az ob gén 6-féle leptin-receptor izoformát kódol (Ob-Ra-f), melyek többsége 

alternatív hasítással keletkezik. A leghosszabb, teljes hosszúságú izoforma az OB-Rb, csak ennél az 

izoformánál működik a Jak-STAT jelátviteli útvonal. Jelentős Ob-Rb mRNS expressziót mutattak 

ki az arcuatus magban, a dorsomedialis hipotalamuszban, ventromedialis hipotalamuszban, és a 

ventrális premamilláris magban, kimutatták még a periventriculáris hipotalamikus magban és a 

lateralis hipotalamikus areaban, ugyanakkor kisebb mennyiségben a paraventricularis magban is. 

Számos hipotalamuszon kívüli területen is találtak Ob-Rb mRNS expressziót: a talamuszban, a 

Purkinje sejtekben, a cerebellum granuláris sejtjeiben, piriform cortexben, a ventralis tegmentalis 

areaban, az agytörzsben az NTS és a DMV területén. Fehérjéjét olyan helyeken figyelték meg, ahol 

a táplálékfelvételt, étvágyat és az energiaegyensúlyt befolyásoló neuropeptidek és 

neurotranszmitterek termelődnek. A rövidebb hosszúságú Ob-Ra izoforma is nagy mennyiségben 

expresszálódik az agyban, főként a choroid plexusban és a hajszálerekben mutatták ki, ahol szerepe 

lehet a leptin vér-agy gáton való átjutásában.  

Az elhízás oka sokszor a leptin-rezisztencia kialakulása, melynek számos oka lehet: a 

megnövekedett leptin-expresszió; a megemelkedett leptinszint következtében fellépő receptorszám 

csökkenése, deszenzitizációja; a leptin-receptor a Jak-STAT jelátviteli útvonal működésének hibája 

- az útvonal fokozott gátlása, SOCS3; a STAT3 aktiválódás gyengülése - a leptin vér-agy gáton való 

átjutásának gátlása, ill. a szolubilis leptin-receptor (Ob-Re) számának változása a plazmában. 

A leptin és a hisztamin közötti kapcsolat kétirányú, de feltehetően közvetett, hiszen a hisztaminerg 

neuronok lokalizációs helye, a tuberomamillaris régióban lévő sejtcsoport nem érzékeny leptinre. 

Ugyanakkor a tuberomamillaris régióban található hisztaminerg neuronok szinte minden olyan agyi 

területre kivetülnek, amely érintett az energiahomeosztázis szabályozásában. A táplálkozás 
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szabályozásában résztvevő neuropeptideket két nagy csoportba oszthatjuk: a táplálékfelvételt 

növelő és az energiafogyasztást csökkentő orexigén, és az ezekkel ellentétes hatású anorexigén 

neuropeptidekre. A hipotalamusz nucleus arcuatusában találhatóak orexigén, NPY/AgRP- neuronok 

és anorexigén, POMC- neuronok, melyek leptin-receptort expresszálnak. A leptin hatása ezen 

sejtcsoportokra ellentétes hatású: a leptin serkenti a POMC-t és gátolja az NPY neuronokat. Az 

NPY-hoz hasonlóan orexigén hatása van a lateralis, posterior hipotalamuszban termelődő 

orexinnek. A visszahatásra utal, hogy a tuberomamillaris neuronok sűrűn beidegzettek orexint 

tartalmazó axonokkal, funkcionális kapcsolat is van közöttük. 

A hisztaminnak szerepe van mind a szexuális magatartás, mind a szaporodás szabályozásában. Az 

irodalomban centrális és perifériás hatásokra is találunk adatokat. A hisztaminhiányos állatok 

homozigóta keresztezéssel fenntarthatók és a heterozigóta állatok keresztezésével kapott arányok 

mendeli eloszlást mutatnak. Annak ellenére, hogy a HDC-/- egerek fertilisek és a születések mendeli 

eloszlást mutattak, a reprodukciós képességük csökkent. A HDC-/- egerek homozigóta 

keresztezésénél a pároztatást követő pár napban csak kis százalék lesz vemhes. A megváltozott 

reprodukciós képesség hátterében a hímek megváltozott szexuális viselkedése áll. Dolgozatomban 

ennek vizsgálatára is kitérek. 
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Célkitűzés 
 
A hisztaminerg neuronok kimutatására szolgáló, in situ hibridizációs hisztokémiai módszernél 

alkalmazott szonda készítése. 
Hisztaminhiányos, hisztidin-dekarboxiláz (HDC) génkiütött egér metabolikus fenotípusának 

jellemzése. 

 Tápanyagfelvétel, testtömeg, zsírmennyiség változás meghatározása 

 Metabolikus szignálok szintjének meghatározása vérben 

A hisztamin funkcionális jelentősége az energiaháztartás szabályozásában a HDC-/- egerek 

metabolikus fenotípusának kialakulásában szerepet játszó szabályozó mechanizmusok 

meghatározásával. 

 Energia mobilitási képesség vizsgálata 

 Az inzulin és a leptin rendszer vizsgálata 

 A leptinszint/leptinrezisztencia vizsgálata 

• Leptin-expresszió vizsgálata hisztidin-dekarboxiláz génkiütött és vad típusú egér 

epididimalis-, subcután- és barna zsírszövetében 

• Leptin-receptor (Ob-Rb) expresszió mérése hipotalamuszban és májban 

• A leptin-receptor működőképességének, a Jak-STAT szignáltranszdukciós útvonalnak 

vizsgálata STAT3 foszforiláció alapján 

 A hisztaminerg neuronok feltérképezése 

 L-hisztidin adását követő neuronális aktiváció vizsgálata 

 Orexigén (NPY, orexin) és anorexigén (POMC) neuropeptidek expressziós vizsgálata 

hipotalamuszban 

A hisztamin reproduktív folyamatokban betöltöltött szerepének vizsgálata hím hisztidin-

dekarboxiláz (HDC) génkiütött egér reproduktív funkciójának vizsgálatával. 

 Androgén hormonszintek mérése 

 Az agyi GnRH neuronok vizsgálata 

 A here morfológiai leírása 
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Módszerek 
Állatok 
A kísérleteinkhez felnőtt, hím CD1/129Sv genetikai hátterű egereket használtunk. Mind a hisztidin-

dekarboxiláz génkiütött (HDC-/-), mind a vad típusú (WT) állatokat standard laboratóriumi 

körülmények között tartottuk. Az egerek a kísérleteket megelőzően, legkésőbb a kísérlet kezdete 

előtt két héttel hisztaminmentes (<0,6 nmol hisztamin/g táp, Altromin, Németország) diétára tértünk 

át mindkét genotípusnál. A HDC-/- állatokat Ohtsu és mtsai (Ohtsu, 2001) állították elő.  

Az állatok genotipizálása a farokból izolált genomiális DNS mintákból történt PCR alkalmazásával. 

Metabolikus vizsgálatok 
A metabolikus tesztekhez az állatokat a koprofágia megelőzésére egyedileg, rácsos aljzattal ellátott 

ketrecekben helyeztük el. 

-Tömegméréssel történt a táplálékfogyasztás, testtömeg változás nyomonkövetése az anyától 

történő elválasztásukat követően hetente, az állatok feldolgozásáig. Milligrammos pontossággal 

határoztuk meg a különféle zsírszövetek (bőrszövet alatti-, epididimalis-, és barna zsírszövet) 

tömegét. 

-Az energiafelhasználás közvetett méréséhez az állatokat egyesével, rácsos aljú ketrecben 5 órán 

keresztül éheztettük, majd hideg szobába (4 oC) helyeztük. Félóránként 90 percen át mértük az 

egerek rektális hőmérsékletét. Testtömegüket az éheztetést megelőzően, a hideg stressz előtt, és az 

után is mértük. 

Vérminták elemzése 

-Vérvétel: Az éterrel elkábított egerekből heparinozott üveg kapillárison keresztül gyűjtöttünk 

szemzugból a vénás plexusból kis mennyiségű vért. Nagyobb mennyiségű vért az állatok 

dekapitálásával nyertünk.  

-A vércukorszinteket 1-1 csepp vérből glükóz-oxidáz reakción alapuló reagens-csíkkal határoztuk 

meg, One TOUCH® Glükóz Monitorral (Lifescan, Milpitas, CA). 

-A glükóz tolerancia tesztet megelőzően az állatokat 18 órán keresztül éheztetettük, majd ip. 1 

mg/g testsúly dózisban D-glükózt adtunk. A vérvétel szemzugból történt, a glükóz adását 

megelőzően, majd a beadást követően a 30., 60., és 120. percben mértük a vércukorszintet. 

Ugyanezen vérmintákból Mouse Insulin Ultrasensitive ELISA kit (DRG Instrument GmbH, 

Marburg, Németország) segítségével a plazma inzulin-szintet is meghatároztuk. 

-Inzulin teszt esetén ip. 1 U/kg testsúly inzulin (Actrapid NHge, Novo Nordisk, Dánia) adását 

követően nem éheztetett állatokon mértük a vércukorszinteket. A mérést közvetlenül a beadást 

megelőzően, majd az inzulin beadását követően 15., 30., 60. perc elteltével végeztük. 
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-Plazmából és szérumból kitek segítségével határoztuk meg a leptin-, kortikoszteron-, triglicerid-, 

koleszerin-, HDL-, tesztoszteron-, és ösztradiol szinteket. 

-Heréből és mellékveséből történő szteroid méréseknél a szöveteket homogenizáltuk, di-klór-

metánnal extraháltuk, majd papírkromatográfiával választottuk el a szteroidokat, hogy a különféle 

szteroidok közötti esetleges keresztreakciókat kiküszöböljük a RIA mérések során. 

Morfológiai vizsgálatok 
-Az epididimalis és a barna zsírszövet morfológiai vizsgálatához a szöveteket tömegmérést 

követően Bouin’s fixálóban fixáltuk, dehidráltuk, paraffinba ágyaztuk és hematoxilin-eozinnal 

festettük. 

-Fénymikroszkópos vizsgálatainkhoz a herét paraffinba ágyaztuk, és hematoxilin-eozinnal 

festettük. Az elektronmikroszkópos vizsgálathoz a szövetet Karnowsky fixálóval kezeltük, majd 

ozmium-tetroxiddal poszt-fixáltuk, végül Araldite-ba ágyaztuk. 

-Az agy morfológiai vizsgálatához perfúzió fixálást alkalmaztunk. Az agyból frontális síkban 

fagyasztó mikrotómon 20-25µm-es metszeteket készítettünk. 
Fehérje szintű vizsgálatok 
-Immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk, c-Fos, hisztamin és p-STAT3 meghatározásra. A 

hisztamin immunhisztokémia erősítése érdekében az állatoknak a perfúzió előtt 2 órával ip. L-

hisztidint injektáltunk és a Wang és mtsa által leírt módon módosítva perfundáltuk az egereket. A 

standard immunhisztokémiai protokolt a p-STAT3 kimutatásnál módosítottuk Münzberg és mtsai 

leírása szerint. 

-Western blot segítségével határoztuk meg a barna zsírszövet UCP-1 fehérje szintjét. A barna 

zsírszövetet kloroform:metanol elegyével extraháltuk. A hibridizációt láthatóvá ECL plus kit 

(Pierce Biotechnology, USA) segítségével tettük. 

Génexpressziós vizsgálatok 
-In situ hibridizációhoz doktori munkám részeként elkészítettem a HDC szondát. A többi szondát 

(GnRH-, POMC-, NPY-, orexin ribonukleotid próba) plazmidon, különböző laboratórimokból 

kaptuk. A HDC szondához RNS-t izoláltunk a Sigma protokoll szerint Tri reagenssel WT hím 

CD1/129Sv hátterű egerek hipotalamuszából, és ún. komplementer DNS-t (cDNS) szintetizáltunk. 

A cDNS-ről „touch down PCR” alkalmazásával megfelelő mennyiségű HDC PCR fragmentet 

állítottunk elő. A HDC PCR fragmenteket pGEM-T Easy vektorba T4 DNS ligáz segítségével 

ligáltuk. A transzformáláshoz (a plazmid DNS sejtbe bejuttatásához) kompetens E. coli DH5α 

baktériumtörzset használtunk. Plazmid enzimatikus emésztésével határoztuk meg a beépülés 

irányát. Az in situ hibridizációhoz a kérdéses intron vagy exon szekvenciát is tartalmazó 

transzkripciós vektorokat linearizáltuk és in vitro transzkripció során RNS polimerázzal (T3, T7, 



 9

SP6) antisense irányba írtuk át. Szondáinkat uridin 5’-[α-35S] trifoszfáttal (50-100 µCi) jelöltük 

(NEN, USA). A hibridizációt Simmons és mtsai leírása alapján végeztük (Simmons, D.M. és mtsai, 

1989; Spangelo, B.L. és mtsai, 1994). A poszthibridizációs lépések után a lemezekre Amersham β 

Max filmet vagy Image Plate lemezt raktunk rá. Az Image Plate lemezt FLA-3000 Phosphoimager 

készüléken, BAS Reader (3.01) segítségével olvastuk le, és a készülék saját programjával (AIDA) 

értékeltük. A mikroszkópon történő értékeléshez a metszeteket sötét szobában NTB-2 (Kodak) 

emulzióval vontuk be majd a lemezeket az előhívásig fénytől elzárva, 4 oC-on tartottuk. D-19 

hívóval hívtuk elő. A kiértékelést szemikvantitatív denzitometriás analízissel végeztük az NIH 

Image software felhasználásával. Világos látótérben Nissl-festéssel jelöltük ki az értékelendő 

szubdiviziókat, majd sötét látótérben mértük a denzitást. 

Northern blot vizsgálattal határoztuk meg a barna zsírszövet UCP-1 RNS szintjét. A barna 

zsírszövetből Chomczynski-féle módszerrel (Chomczynski, P. és Sacchi, N. 1987) izoláltunk RNS-

t. A teljes RNS-t denaturáló gélen méret szerinti szétválasztottuk, majd kapilláris transzferrel 

Hybond N (Amersham, Nagy-Britannia) típusú membránra vittük át. Szondákként deoxicitidin 5’-

[α-32P] trifoszfáttal (32P-dCTP) (Izotóp Intézet) radioaktívan jelölt specifikus kettősszálú DNS 

fragmenteket (Multiprime Labeling Kit, Amersham, Nagy-Britannia) használtuk. A barna zsírszövet 

mintákban előforduló UCP-1 RNS mennyiségét az endogén referenciaként használt β-aktin 

mennyiségére normalizáltuk. A filtereket hibridizálást követően kazettában, röntgen filmet (Sigma, 

Kodak XAR, USA) ráhelyezve, több napig exponáltuk. A digitalizált eredmények denzitometriás 

kiértékeléséhez a ScionImage képanalizáló programot (ScionImage, Scion Corporation) használtuk. 

Real-Time PCR technikával mértük a háromféle zsírszövet: az epididimalis, a subcutan és a barna 

zsírszövet leptin-expresszióját, valamint a hipotalamusz és máj leptin-receptor expresszióját. A 

mintákból Tri reagenssel (Sigma) RNS-t izoláltunk, majd reverz transzkiptázzal, PCR készülékben 

állítottunk elő cDNS-t (RevertAid First Strand cDNS Kit, Fermentas). A kapott cDNS-ből a 

vizsgálandó génexpresszió mennyiségi mérését 96-lyukú plate-en Taq-man próba használatával 

végeztük, ABI PRISM 7700 Sequence Detector System készülékben (Applied Biosystems, 

Branchburg, NJ, USA).  

Statisztikai analízis 
A statisztikai analízishez a STATISTICA 6.0 programcsomag ANOVA (analysis of variance) 

programját használtuk. Ahol csak két csoportot hasonlítottunk össze, az egyes csoportok közti 

szignifikancia ellenőrzése t-próbával történt, több csoport összehasonlításánál ANOVA-t, és azt 

követően Dunnett post hoc tesztet alkalmaztunk. Az előkezeléseket (inzulin, glukóz) követő 

sorozatos vérvételek esetében ismételt méréses varianciaanalízist használtunk. Az adatsorok közti 

eltérést p-érték kisebb, mint 0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. 
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Eredmények 
Az általunk készített HDC szondával végzett in situ hibridizációs hisztokémiával a 

tuberomamillaris régióban a homozigóta HDC-/- állatok agymetszetein HDC mRNS expresszió nem 

mutatható ki, ellentétben a vad fenotípusú állatokban tapasztaltal. 

HDC-/- egerek metabolikus fenotípusának jellemzése 
Testsúly, zsírraktárak, energia egyensúly a HDC-/- egereknél 

Az egerek 10 hetes koráig nem figyelhető meg jelentős különbség a hisztaminhiányos és a kontroll 

állatok testsúlyában. Később a HDC-/- állatok esetében jelentősebb súlygyarapodás figyelhető meg, 

16 hetes korban már 13%-kal nagyobb a súlyuk, mint a kontroll állatoké, és 30 hetes korukban a 

HDC-/- állatok már súlyosan elhízottak a vad típushoz képest (WT: 39,10 ± 1,90 g, HDC-/-: 46,40 ± 

2,31 g; n=5; p= 0,0026). 

A HDC-/- egerek testtömege annak ellenére gyorsabban gyarapodott (WT: 0,74 ± 0,3 g/hét vs.  

HDC-/-: 2,1 ± 0,58 g/hét), hogy kevesebb tápot fogyasztottak a vad típushoz képest (WT: 43,2 ± 

1,52 g/hét vs. HDC-/-: 40,8 ± 1,36 g/hét), a kalorikus efficiencia értékük szignifikánsan magasabb a 

kontroll csoporthoz viszonyítva. 

Az állatok boncolásánál megfigyeltük, hogy a HDC-/- egerek elhízása az epididimalis zsírszövet 

gyarapodásának tudható be. Méréseink szerint az epididimalis fehér és az interscapularisan 

elhelyezkedő barna zsírszövet mennyisége kétszeresére nőtt a hisztaminhiányos állatokban. 

Ugyanakkor az epididimalis fehér zsírszövet szignifikáns mennyiségi növekedésével párhuzamosan 

a zsírszövet szerkezeti változáson is keresztülment, a sejtek mérete szignifikánsan megnőtt (WT: 

329,75 ± 25,26 µm2, HDC-/-: 551,15 ± 25,56 µm2). A barna zsírszövet mennyiségi növekedésekor 

hisztológiai változást nem tapasztaltunk. Ugyancsak nem tapasztaltunk változást a bőr alatti 

zsírdepók mértékében. 

Az energiamobilizáló képesség vizsgálata 
Maghőmérséklet változása a WT és HDC-/- egereken 

A metabolizmus indirekt tanulmányozására ad lehetőséget a Forbes és mtsai által javasolt protokoll, 

mely szerint az egereket 5 órán keresztül éheztetjük és mérjük a testsúlyváltozást. Ötórányi 

éheztetés következtében az állatok testsúlya 6-9%-kal csökkent. Szignifikáns különbséget azonban 

nem tapasztaltunk a hisztaminhiányos és a kontroll állatcsoport között. 

Indirekt módon mérhetjük az energiamobilizálás képességét, ha az idő függvényében mérjük a 

hideg környezet hatására bekövetkező termoregulációs választ. A HDC-/- ill. vad típusú egerek 

maghőmérsékletében standard körülmények között, szobahőmérsékleten nem volt különbség (WT: 

37,50 ± 0,34 oC; HDC-/-: 37,49 ± 0,29 oC). Az 5 órán keresztül éheztetett egereket 4 oC-os szobába 

helyezve, maghőmérsékletüket félóránként mértük. 90 perc elteltével szobahőmérsékleten mért 
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értéknél szignifikánsan jobban lecsökkent a maghőmérséklet a hisztaminhiányos állatoknál, mint a 

kontroll egerek esetében (WT: -1,34 ± 0,40 oC; HDC-/-: -3,82 ± 1,02 oC). Eredményeink azt 

mutatják, hogy hideg hatására a HDC-/- egerek kevésbé tudnak energiát (hőt) mozgósítani, mint a 

vad típusú kontroll állatok. 

Az UCP-1 mRNS és fehérje mennyisége a barna zsírszövetben 

Az energia-mobilizálási képességet jellemzi az uncoupling protein-1 (UCP-1, termogenin) 

mennyisége. Northern blot technikával kimutattuk, hogy standard laboratóriumi körülmények 

között tartott egerek esetében nincs különbség az UCP-1 gén expresszióban a hisztaminhiányos és a 

kontroll csoportba tartozó egerek között. Western blot analízissel is látható, hogy a normál 

körülmények között tartott két állatcsoport barna zsírszövetében található UCP-1 fehérje 

mennyisége nem mutat szignifikáns különbséget. 

A 18 órán keresztül hideg környezetben (4 oC) tartott állatoknál az UCP-1 mRNS mennyisége mind 

a HDC-/-, mind a kontroll állatok esetében növekedést mutatott. A hideg hatására növekedett UCP-1 

mRNS mennyisége a WT állatoknál mintegy háromszor nagyobb volt, mint a HDC-/- egerek 

esetében. 

Vércukorszint és inzulin-szekréció 
Annak eldöntésére, hogy az elhízás, illetve a zsírraktárak képzése milyen hatással van a szénhidrát-

anyagcserére, glükóz terhelési tesztet végeztünk az állatokon. Az alap vércukorszint 18 órán 

keresztül éheztetett állatok esetében HDC-/- állatoknál valamivel alacsonyabb volt, mint a vad 

típusnál, de a két csoport között nem volt szignifikáns különbség (WT: 4,18 ± 0,18 mM, HDC-/-: 

3,83 ± 0,24 mM). Egyszeri ip. beadott D-glükóz (1 mg/testsúly kg) hatására a hisztaminhiányos 

állatok esetében már 30 perccel a beadást követően szignifikánsan magasabb volt a vér glukóz 

szintje, mint a vad típusú, kontroll állatoké. A glükóz beadását követően 30 perc ill. 60 perc 

elteltével, a megemelkedett plazma glükóz szint maximumánál, 32 ill. 30%-kal magasabb értéket 

mértünk a hisztaminhiányos állatoknál a kontrollhoz képest. 

Az inzulin-érzékenység vizsgálatára nem éheztetett HDC-/- és WT egereknek egyszeri alkalommal 

ip. inzulint (1 U/testsúly kg) adtunk be és mértük a vércukorszintet egy órán keresztül minden 

negyedórában. A nem éheztetett HDC-/- egerek vércukorszintje magasabb volt a vad típushoz 

képest, de a különbség nem volt szignifikáns. Az inzulin hatására mind a HDC-/-, mind a WT 

kontroll állatok esetében csökkent a vércukorszint, a két időgörbe lefutása azonos volt és 

szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk a két állatcsoport között 60 perc elteltével sem. 

Glukóz indukálta inzulinválasz vizsgálata 

A 18 órán keresztül éheztetett HDC-/- és WT egereknél mért inzulin értékek jelentős különbséget, 

HDC-/- egereknél közel kétszeres emelkedett értéket mutattak. Glükóz (1 mg/testúly kg) ip. beadását 
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követően 30 perccel mind a hisztaminhiányos állatok, mind a vad típusú állatok inzulinszintje 

megemelkedett, és emelkedett szinten maradt a mérés végéig (120 perc). A plazma inzulinszint 

maximális értéke az exogén glükóz beadását követően a kontroll (WT) csoport éheztetés utáni 

alapértékéhez képest 334%-kal, míg a HDC-/- állatok esetében ezen állatcsoport éheztetés utáni 

alapértékéhez képest 85,7%-kal emelkedett. 

Az éheztetés hatására létrejövő hormonszint-változások vizsgálata 
A szérum leptinszintje nem éheztetett, normál tápon tartott hím egerek esetében a HDC-/- egereknél 

szignifikánsan magasabb, mint a WT állatoknál (WT: 0,64 ± 0,07 ng/ml, HDC-/-: 3,60 ± 0,80ng/ml). 

12 órás éheztetés hatására a leptinszint felére csökkent a kontroll állatokban, ezzel szemben a 

hisztaminhiányos állatok esetében ugyanazon a magas értéken maradt. 

Normál tápon tartott, nem éheztetett vad típusú és HDC-/- egerek szérum inzulin értéke között nem 

találtunk szignifikáns különbséget (WT: 345 ± 53 pM, HDC-/-: 361 ± 48 pM). 12 órás éheztetés 

hatására mindkét állatcsoportban csökkent az inzulin-szekréció, de az éheztetés utáni érték a HDC-/- 

egerekben szignifikánsan, hússzor magasabb volt, mint a WT egerekben (WT: 11,6 ± 2,3 pM,  

HDC-/-: 212,5 ± 46,3 pM). 

A délelőtti plazma kortikoszteron-szint HDC-/- egerek esetében magasabb volt, mint a WT 

egerekben, de ez a különbség nem bizonyult szignifikánsnak a csoporton belüli nagyobb szórás 

miatt (WT: 23,03 ± 7,34 ng/ml, HDC-/-: 42,68 ± 6,88 ng/ml; p=0,068). A 12 órás éheztetés hatására 

mindkét csoportban jelentősen, 8-10-szeresére emelkedett a kortikoszteronszint a vérben, és a két 

csoport nem mutatott különbséget egymástól. 

Standard körülmények között tartott WT és HDC-/- állatok triglicerid-, koleszterin- és HDL-szintje 

között szignifikáns különbség nem volt. 

Leptin-expresszió összehasonlítása vad típusú és HDC-/- egerek különböző 

zsírszöveteiben 
A hisztaminhiányos egerekben a plazma leptinszintje, feltehetően a leptin és a hisztamin közt 

fennálló negatív visszacsatolás hiánya miatt, kórosan megemelkedett. A HDC-/- egerekben 

tapasztalt hiperleptinémia oka lehet a zsírsejtek megnövekedett leptin-expressziója. A leptin-

expresszió vizsgálatához a HDC-/- és kontroll, vad típusú egerekből gyűjtöttünk epididimalis, 

bőrszövet alatti (subcutan) és barna zsírszövetet, és valós idejű PCR segítségével vizsgáltuk azok 

leptin-expresszióját.  

A legnagyobb mértékű leptin-expressziót az epididimalis zsírszövetben detektáltunk. A barna 

zsírszövetben mért leptin mRNS mennyiséget nézzük, akkor ez a bőralatti zsírszövetben mért érték 

harmada, míg az epididimalis zsírszövetben mért érték tizenharmad része volt. A vad típusú, illetve 

a HDC-/- egerekből származó zsírszövetek leptin mRNS tartalma között nem volt szignifikáns 
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különbség. Ugyanakkor megfigyelhető az a tendencia, hogy mintegy kompenzatórikus folyamat 

eredményeként, ahol jelentősen megnőtt a zsírszövet mennyisége, ott a leptin mRNS szintje 

csökkent. 

Leptin-receptor (Ob-Rb) expresszió vizsgálata vad típusú és HDC-/- állatok 

hipotalamuszában és májában 
Leptin-rezisztencia létrejöhet olyan módon is, hogy a leptin-receptorok száma és/vagy érzékenysége 

változik meg, illetve a jelátviteli útvonalban jön létre változás (pSTAT, SOCS3). 

Real-Time PCR módszerrel mértük a leptin-receptor szignalizáló formáját, azaz az Ob-Rb mRNS 

mennyiségét vad típusú és hisztaminhiányos egerek hipotalamusz és máj szövetmintáiban. Sem a 

hipotalamuszból, sem a májból származó mintákban nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést a két 

állatcsoport között az Ob-Rb szint tekintetében. 

A leptin-receptor jelátviteli útvonal egyik elemének – p-STAT3 – változása 

leptinnel kezelt vad típusú és HDC-/- egerekben 
Sem a leptin-expresszió, sem a leptin-receptor expressziója nem változott oly mértékben, hogy 

választ adhatott volna a leptin hatástalanságára modellállatunkban. Felmerült annak a lehetősége, 

hogy a leptin-receptorok működőképességének megváltozása, a STAT-3 foszforiláció csökkenése, 

esetleg gyors defoszforilációja áll a HDC-/- egerek leptin rezisztenciájának hátterében. 

Vizsgáltuk a HDC-/- és vad típusú egerek hipotalamuszában a leptin kezelés hatására bekövetkező 

STAT3 foszforiláció mértékét. Egyik fiziológiás sóoldattal kezelt, kontroll csoportban sem 

tapasztaltunk p-STAT3 immunreaktivitást. Az ip. leptinnel kezelt állatoknál az arcuatus magban, a 

hipotalamusz ventromediális és dorzomediális magcsoportjaiban, a premamilláris régióban, 

valamint igen kis mértékben a lateralis hipotalamuszban figyelhettünk meg p-STAT3 

immunreaktivitást. Az 5 mg/testsúlykg dózis hatására a dorzalis vagusz komplex (DVC) területén is 

p-STAT immunreaktivitást figyeltünk meg. A WT állatcsoportban szignifikánsan több p-STAT 

immunpozitív sejtet láttunk, mint a hisztaminhiányos egércsoportban (WT: 38,7 ± 4,6; HDC-/-: 

14,3± 4,9; n=5). 

Morfológiai és funkcionális változások a HDC-/- egerek központi 

idegrendszerében 

L-hisztidin beadását követő neuronális aktiváció 

A HDC gén funkcionális, központi idegrendszeri aktivitásának teszteléséhez a hisztidin-

dekarboxiláz enzim szubsztrátját, L-hisztidint adtunk vad típusú és HDC-/- állatoknak. Az L-

hisztidin átjut a vér-agy gáton, így képes az agyi hisztamin-szintézis fokozására. A neuronális 

aktivációt, a hipotalamusz hisztaminra érzékeny területein a c-fos gén fehérje termékének 
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kimutatásával, c-Fos immunhisztokémiával detektáltuk. Kontroll kísérletekben, PBS hatására 

mindkét állatcsoportban gyengén c-Fos pozitívan jelölődött az anterior hipotalamikus area, a 

lateralis hipotalamusz, a supraciasmaticus mag, a periventricularis mag, a latero-anterior 

hipotalamikus mag és a ventromedialis mag. L-hisztidin adását követően számos c-Fos jelölt sejtet 

találtunk a WT állatoknál, míg ez a kezelés a HDC-/- egerek esetében nem váltott ki c-Fos-ir 

fokozódást. A HDC-/- egereknél elmaradt a WT állatoknál látott neuronális aktiváció a metabolikus 

neuropeptideket expresszáló sejtekben (az arcuatus magban, lateralis hipotalamuszban). 

Hisztaminerg neuronok feltérképezése és innervációja 

Hisztamin immunhisztokémiával a vad típusú állatoknál láttuk a hisztamin tartalmú neuronok 

jelölődését, és hogy az arcuatus mag erős hisztaminerg innervációt kap. Szintén igazoltuk, hogy 

HDC-/- egerek esetében az agyban hiányoznak a hisztamint tartalmazó neuronok és rostok. HDC-/- 

egereknél a központi idegrendszerben hisztamint még akkor sem tudtunk kimutatni, amikor L-

hisztidin előkezelést alkalmaztunk, mely kezelés a vad típusú állatokban növelte a HDC aktivitást 

és a hisztamin termelődését. 

A táplálkozás szabályozásában résztvevő egyes neuropeptidek génexpressziójának 

összehasonlítása vad típusú és hisztaminhiányos egerek hipotalamuszában 

A HDC-/- állatok hipotalamuszában hiányzik az erőteljes hisztaminerg innerváció, így az ott 

található orexigén és anorexigén neuroncsoportok megváltozott regulációja is hatással lehet a 

hisztaminhiányos egerek metabolikus fenotípusának kialakításában. A hisztaminhiányos állatok 

magas leptinszintje ugyanakkor visszahat a POMC, az NPY, valamint az orexin tartalmú idegsejtek 

neuropeptid génexpressziójára. 

Vizsgálatainkban in situ hibridizációs hisztokémiával hasonlítottuk össze az anorexigén POMC, és 

az orexigén NPY és orexin expressziót vad típusú és HDC-/- egerek hipotalamuszában. 

A fent leírt neuropeptideket ugyanazon központi idegrendszeri, hipotalamikus magcsoportokban 

találtuk meg WT és a HDC-/- egerekben. Az egyes neuronok sejtmagjai fölötti radioaktív jelekben 

nem találtunk különbséget a két állatcsoport között. 

NPY mRNS-nek megfelelő autoradiográfiás jel a legnagyobb mennyiségben az egerek 

hipotalamuszában, az arcuatus magban volt detektálható, de értékelhető jelet kaptunk az agykéreg 

és a hippocampus területén is. A HDC-/- egerekben az NPY gén expressziója nagyobb volt, mint a 

WT csoportban, de a két genotípus között szignifikáns különbséget nem találtunk (WT: 100 ± 8,7%, 

HDC-/-: 143,5 ± 28,7%; n=5). 

POMC hibridizációs jelet mind a vad típusú, mind a hisztaminhiányos egereknél a bazális 

hipotalamuszban a nucleus arcuatus területén, és a hipofízis közti lebenyben sikerült kimutatnunk. 

Egyéb agyterületeken a POMC génexpresszió mértéke nem volt számottevő. A HDC-/- egerek 
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POMC gén expressziója valamivel kisebb volt, de a két genotípus között szignifikáns különbség 

nem volt mérhető (WT: 100 ± 14,1%, HDC-/-: 74 ± 18,6%; n=8). 

Orexin génexpressziós jelet a lateralis hipotalamusz területén detektáltunk. Szignifikáns 

különbséget nem mutattunk ki a genotípusok között (WT: 100 ± 5,7%, HDC-/-: 110,6 ± 6,3%; 

n=10). 

Hím HDC-/- egerek reproduktív funkciója 
Szérum hormonszintek változásai 

A HDC-/- egereknél kétszeresére emelkedett szérum tesztoszteron-szintet mértünk a WT kontroll 

állatokban mért értékhez képest (WT: 7,15 ± 1,28 ng/ml, HDC-/-: 13,8 ± 2,41 ng/ml). 

A szérum ösztradiol-szintek szignifikánsan nem különböztek a két állatcsoportban, a WT esetében 

az érték valamivel alacsonyabb (23,14 pg/ml), mint a HDC-/- egereknél (29,75 pg/ml). 

Heréből mért szteroidok, úgymint a dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEAS), 

dehidroepiandroszteron (DHEA), androsztendion (AD), tesztoszteron és a dihidro-tesztoszteron 

(DHT) szintjei a HDC-/- egerekben szignifikánsan magasabb, mint a WT állatokban mért, 

ugyanakkor a 17-OH-progeszteron szintben a két állatcsoport között szignifikáns különbség nem 

volt. A WT állatcsoport szteroidszintjét 100%-nak véve a HDC-/- egerekben mért értékek: DHEAS: 

214%, DHEA: 329%, AD: 193%, tesztoszteron: 167%, és DHT: 155%. Ugyanakkor a 

mellékvesében a két állatcsoport a szteroidszintjei között szignifikáns különbséget nem találtunk.  

GnRH neuronok vizsgálata WT és HDC-/- egerekben 

GnRH neuronok megjelenítésére in situ hibridizációt alkalmaztunk. HDC-/- egerek esetében több 

pozitívan jelölődött sejtet láttunk, mint a WT egyedekben, de szignifikáns különbséget csak a 

lamina terminális területén találtunk (WT: 14,3 ± 0,6, HDC-/-: 25,3 ± 1,76 sejt/kiválasztott terület). 

Ugyanakkor az egyes sejtek fölötti denzitás értékek a HDC-/- egereknél alacsonyabbak voltak, mint 

a WT egereknél (WT: 28,57 ± 2,72, HDC-/-: 21,25 ± 1,73). 

A here morfológiájának változása hisztaminhiány hatására 

A here tömege a vad típusú kontroll csoportnál 7 napos és felnőtt (3 hónapos) egerek esetében is 

nagyobb, mint a megfelelő korú HDC-/- egereké. A 7 napos állatok esetében a különbség 

szignifikáns.  

Fénymikroszkópos szövettani vizsgálattal nem találtunk morfológiai eltérést a felnőtt WT és a 

HDC-/- egerek heréjéről készült metszetek között.  

Az elektronmikroszkópos felvétel alapján a HDC-/- egerek Leydig-sejteiben kifejezettebb durva 

felszínű endoplazmás retikulum (RER) membrán képletek és nagyobb számú lipidcsepp található a 

vad típusú egerekhez képest. 
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Következtetések 
 
A hisztaminhiányos, HDC-/- egereken végzett vizsgálatainkból levonható következtetések: 
 

 A hisztaminhiány következtében az energiaháztartás szabályozás zavarát figyelhetjük meg: 

• Az állatok idősebb korban elhíznak, az epididimalis zsírszövet mennyisége, annak 

ellenére, hogy táplálékfogyasztásuk elmarad a vad típuséhoz képest, jelentősen megnő, 

így kalorikus efficiencia értékük emelkedik. 

• Hisztamin hiányában az energiamobilizálás képessége sérül: hideg és éheztetés 

hatására a termoregulációs válaszuk nem megfelelő, illetve a zsírraktárak mobilizálási 

képessége is elmarad a vad típusú állatokétól. 

 

Megvizsgáltuk a metabolikus fenotípus kialakulásában szerepet játszó, az energiametabolizmus 

szabályozókör különböző szintjén lévő és egymással kapcsolatban álló elemeket. 

A periférián: 

 A HDC-/- állatoknál a hisztaminhiány következményeként metabolikus szignálok zavara 

figyelhető meg, feltehetően a leptin, ill. inzulin és a hisztamin között fennálló negatív 

visszacsatolás hiánya miatt: 

• Az anorexigén inzulin-szignál zavarát és az inzulin-érzékenység csökkenését 

tapasztaltuk, de mind a glükóz tolerancia tesztre adott válasz, mind az éheztetésre adott 

inzulin-szekréciós válasz a WT állatéhoz hasonló volt. 

• A vérben kórosan emelkedett leptin koncentrációt mértünk, mely éheztetés hatására 

sem csökkent. 

 A magas leptinszintet részben magyarázza a HDC-/- egerekben megnövekedett epididimalis zsír 

mennyisége. 

 A hiperleptinémia kialakulásának oka nem a leptin gén expressziójának növekedése a 

zsírszövetekben. 

A központi idegrendszerben: 

 A hiperleptinémiát nem a jelátvitelre képes hosszú izoformájú leptin-receptor expressziójának 

csökkenése okozza a hipotalamuszban. 

 A leptin-receptor központi idegrendszerben történő működőképességének vizsgálatakor, a 

JAK-STAT jelátviteli útvonalban szerepet játszó foszforilált STAT mennyiségét határoztuk 

meg. 

• A pSTAT koncentráció nem különbözött a vad és HDC-/- állatok arcuatus magjában. 
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• Az agytörzsben, a DVC területén a HDC-/- állatoknál immunpozitív sejtet nem találtunk, 

így mondhatjuk, hogy részben a DVC területén levő sejtek felelősek a leptin hatás nem 

megfelelő közvetítéséért. 

 A hipotalamusz területén nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a táplálékfelvétel 

szabályozásában résztvevő anorexigén (POMC) és orexigén (NPY és orexin) neuropeptidek 

expressziójában a vad típusú és a HDC-/- egerek között. 

A szabályozó kör más elemeinek (további neuropeptidek, SOCS3, Ob-Re) vizsgálata a további 

kutatások feladata lesz. Ezek segítségével pontosan meghatározhatjuk a hisztaminhiányos egér 

metabolikus fenotípusának kialakulásáért felelős mechanizmusokat. 

 

A HDC-/- egerek fertilitása, szaporodása eltér a vad típusú egyedektől, mert bár az almok mendeli 

eloszlást mutatnak, kisebb a szaporulat és lényegesen kevesebb a sikeres szaporodások száma. 

Kutatásunk során vizsgáltuk a hisztamin és a főbb androgének regulációja közötti összefüggéseket. 

 Hím, hisztaminhiányos egerek vér tesztoszteron-szintje kétszer magasabb, mint vad típusú 

állatoké. 

 Ez a megemelkedett tesztoszteron szint együtt jár a Leydig-sejtek ultrastrukturális 

változásával, azok elzsírosodásával és a kifejezettebb durva felszínű endoplazmás retikulum 

(RER) membrán képletek kialakulásával. 

 A GnRH hipotalamikus expressziója nem tér el a két állatcsoportban, így a hím egerek 

megemelkedett androgén-szteroid szintje valószínűleg nem függ a HDC-/- egereknél a GnRH 

neuronok hisztaminerg szabályozásától. 
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