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Bevezetés 

 

A szervezet energiahomeosztázisának fenntartását az energia-bevitel és energia-

leadás egyensúlya biztosítja. Ezt az egyensúlyt a perifériás hormonok és a központi 

idegrendszer szoros együttműködése szabályozza. A fehér zsírszövet, a hasnyálmirigy 

és az emésztőrendszer a nervus vagus, illetve hormonok útján küld információt az agy 

számára a szervezet energiaraktárainak aktuális állapotáról.  

Bár az inzulin, mint adiposity szignál anyagcsere-szabályozásban való részvétele 

korábban is ismert volt, a zsírraktárak és az agy közötti információ közvetítésében 

szerepet játszó hormonok jelentőségére a leptin felfedezése után figyelt fel a tudomány. 

A leptint a fehér zsírszövet zsírsejtei termelik. Keringésbe jutó mennyisége arányos a 

raktározott zsír mennyiségével. Ennek megfelelően éhezéskor csökken, míg elhízott 

állatokban megemelkedik a leptin szintje a vérben. Leptin kezelés hatására az állatok 

kevesebb táplálékot fogyasztanak, és több energiát adnak le, így testtömeg csökkenés 

következik be. Ezzel ellentétben a leptin hiányos ob/ob egerek vagy a leptin receptor-

hiányos db/db egerek súlyos mértékben elhíznak és gyakori a II. típusú cukorbetegség 

kialakulása, emellett csökken az aktivitásuk, az anyagcseréjük és a testhőmérséklet. A 

leptin és az inzulin mellett számos más táplálékfelvételt gátló, és energia-leadást 

serkentő perifériás hormon ismert, ilyenek például a kolecisztokinin (CCK) 

pankreatikus polipeptid (PP) és a PYY. Ezzel szemben mindössze egyetlen, a 

táplálékfelvételt serkentő perifériás hormon ismert: a ghrelin legnagyobb mennyiségben 

a gyomorban termelődik, éhezés hatására megnő a koncentrációja a vérben. A legtöbb 

táplálékfelvételt szabályozó hormon elsődleges centrális célterülete a hipotalamusz 

arcuatus idegmagja.  

Az arcuatus mag az agy anyagcsere perifériáról érkező információinak egyik 

legfontosabb érzékelő központja. E mag kiirtása újszülöttkori nátrium glutamát (MSG) 

kezeléssel súlyos elhízást és leptin rezisztenciát idéz elő. Az arcuatus magban két fő, 

egymástól jól elhatárolható, neuron populáció található, melyek érzékelik a perifériás 

hormonok szintjének változását, és kritikus szerepet játszanak az energiaháztartás 

szabályozásában. A mag mediális részén található neuronok termelik a két 

leghatékonyabb, táplálkozást serkentő peptidet: a neuropeptide Y-t (NPY) és az agouti-

related proteint (AgRP). E peptidek termelődését a leptin gátolja, míg a ghrelin, illetve 

éhezés serkenti. A másik sejtcsoport a mag laterális részén elhelyezkedő, alpha-
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melanocita stimuláló hormont (α-MSH) és cocaine- and amphetamine regulated 

transzkriptet (CART) termelő idegsejtekből áll.  

A 36 aminosavból felépülő NPY a pankreatikus polipeptid (PP) család tagja, az egyik 

leghatékonyabb orexigén peptid. Centrális beadása a III. agykamrába jelentős 

testtömeg- és táplálékfelvétel-növekedést idéz elő, ami arra utal, hogy az NPY főleg a 

hipotalamuszon keresztül fejti ki hatását. Az NPY különböző hipotalamikus magvakba 

történő beadása hasonló hatású, azonban a táplálékfelvétel növekedésére a legnagyobb 

hatást PVN-be illetve a perifornikális régióba történő beadást követően fejti ki. 

Az NPY gátolja az energia leadást, miközben aktiválja a máj és a zsírszövet zsírképző 

enzimeit. Az NPY energia leadást gátló hatása részben a szimpatikus idegrendszer 

gátlásán keresztül valósul meg. A III. agykamrába vagy közvetlenül a PVN-be juttatva 

az NPY dózisfüggően csökkenti a szimpatikus idegrendszer aktivitását a barna 

zsírszövetben. Mivel a barna zsírszövet hőtermelése az energia leadás egyik fontos 

eleme, ennek gátlása nagymértékben hat az állatok energiaháztartására. Az NPY a 

hipotalamusz-hipofízis-pajzsmirigy (HHP) tengelyen keresztül is befolyásolja az 

energiaháztartást. Az arcuatus mag NPY-termelő sejtjei közvetlenül beidegzik a PVN 

hipofiziotróf TRH idegsejtjeit, csökkentve bennük a TRH szintézist, így a 

megnövekedett NPY termelődés és szekréció gátolja a HHP tengely működését. Mivel a 

hipotiroidizmus 30%-kal csökkenti az alapanyagcserét, a pajzsmirigyhormonok 

szintjének NPY-beadás által előidézett csökkenése fontos tényezője lehet az NPY 

energiaháztartásra gyakorolt hatásának.  

Az arcuatus mag orexigén neuronjai által termelt másik peptid, az AgRP az agouti 

proteinnel 25%-ban megegyezik. A központi idegrendszerben az AgRP kizárólag az 

arcuatus mag NPY-termelő neuronjaiban szintetizálódik. Az NPY-hoz hasonlóan, a 

központi idegrendszerbe beadott AgRP növeli a táplálékfelvételt és csökkenti az 

energia-leadást, ami elhízáshoz vezet. A humán AgRP transzgenikus túltermeltetése 

egerekben elhízást okoz. Az AgRP tömeggyarapodást előidéző hatásáért csak részben 

felelős a megnövekedett táplálékfelvétel, mivel a pair-fed, AgRP-vel kezelt állatok 

súlygyarapodása és a zsírszövetének mennyisége nagyobb, mint a kontroll állatoké. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az AgRP gátolja az energia-leadását, és ez 

független a táplálékfelvételre gyakorolt hatásától. Az AgRP mind akut, mind krónikus 

beadása csökkenti az oxigénfogyasztást és a barna zsírszövet aktivitását, még azonos 

mennyiségű táplálék-felvétel esetén is.  
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Az AgRP a 3-as és 4-es típusú melanokortin receptorok (MC3R és MC4R) szelektív 

endogén antagonistájaként fejti ki hatását a központi idegrendszerben.  

Az orexigén hatású NPY/AgRP neuronok aktivitását nagymértékben befolyásolják a 

perifériáról érkező szignálok. E neuronok felszínén megtalálható a leptin receptor 

hosszú formája, az inzulin receptor, és az orexigén hatású ghrelin receptora is. Éhezés 

hatására mind az NPY, mind az AgRP szintézise megnő, míg akár perifériás, akár 

centrális leptin injekció gátolja e két peptid termelődését, és megakadályozza az NPY és 

AgRP szintézis éhezés által kiváltott növekedését. Ezzel szemben ghrelin kezelés 

stimulálja az NPY és AgRP termelődést. Az AgRP/NPY-termelő neuronok axonjai, 

beidegzik a hipotalamusz táplálkozás szabályozásban részt vevő területeit, többek 

között a hipotalamikus dorzomediális és a paraventrikuláris magokat. Ezen 

kapcsolatokon keresztül közvetítik a perifériáról érkező jeleket az agy többi anyagcsere-

központja felé.  

Az arcuatus mag laterális részén elhelyezkedő anorexigén sejtek termelik a 

proopiomelanokortin (POMC) és CART peptideket. A POMC a poszttranszlációs 

módosítás során több, biológiailag aktív peptidre hasad: melanokortin receptorokon 

ható α-, β-és γ-MSH-ra és ACTH-ra, illetve az opioid receptorokon ható β-endorfinra. A 

POMC-peptidek közül az α-MSH szerepe a legismertebb az energiahomeosztázis 

fenntartása szempontjából. Bár az α-MSH az MC2 receptoron kívül mindegyik 

melanokortin receptornak ligandja, a központi idegrendszerben az MC3 és MC4 

receptorokon keresztül fejti ki hatását. α-MSH, vagy az MC3/4R receptor agonista 

melanotan II központi beadása csökkenti a felvett táplálék mennyiségét mind vad 

típusú, mind pedig leptin hiányos ob/ob egérben. Ezzel szemben az MC3/4 receptor 

antagonista SHU9119 magában is képes kiváltani a táplálékfelvétel növekedését, ami 

arra utal, hogy a melanokortin rendszer tonikus gátló hatást fejt ki a táplálékfelvételre. 

A POMC vagy az MC4 receptor génjének defektusa emberben is hasonló tüneteket 

eredményez, mint az agouti egérben, MC4R knock-out és POMC knock-out egerekben 

megfigyelt elváltozások. E gének által okozott elváltozásokat közös néven melanokortin 

obezitás szindrómának nevezzük, jellemző tünetei a túlzott mértékű táplálékfogyasztás, 

alacsony anyagcsere ráta és megnövekedett inzulin koncentráció a vérben. Az MC4R 

knock-out egerek érzékenyek a táplálék magas zsírtartalmára. Magasabb zsírtartalmú 

táplálékra váltáskor vad típusú egereknél először megnövekedett kalóriabevitel mérhető, 

majd ezt követően az állatok kompenzálják a kalória bevitelt a felvett táplálék 

mennyiségének csökkentésével. Az MC4R knock-out egerek nem képesek arra, hogy a 
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táplálék energiatartalmához igazodva csökkentsék a bevitt táplálék mennyiségét, így 

még mérsékelten magas zsírtartalmú diétán is túlzott táplálékbevitel és alacsony 

anyagcsere ráta jellemzi őket, melynek hatására szervezetükben nagy mennyiségű zsír 

halmozódik föl. Az MC4 receptor mutációja emberben is hasonló tünetekkel jár, és a 

kórosan elhízott betegek mintegy 4-6%-ában e gén mutációja tehető felelőssé az 

elhízásért. Az MC3 receptor génjének működésképtelensége ettől eltérő elhízásért felel. 

Bár az MC3R knockout egerek testtömege és az általuk fogyasztott táplálék mennyisége 

normális, a testzsírszálakékuk mintegy 40%-kal több, mint a vad típusú egereké. Bár az 

anyagcsere intenzitásában nincs köztük különbség, az MC3R knockout egerek 

kevesebbet mozognak, ami oka lehet a megnövekedett testsúlynak. 

Az arcuatus mag anorexigén sejtei a POMC mellett CART-ot is termelnek. A CART 

peptid agykamrákba való akut beadása indukálja a c-fos szintézisét különböző, a 

táplálkozás szabályozásában résztvevő területeken; csökkenti a felvett táplálék 

mennyiségét és gátolja az NPY orexigén hatását. Krónikusan adagolva jelentős 

testtömeg csökkenés érhető el. Ezzel szemben CART ellenanyag beadásával nő az 

elfogyasztott táplálék mennyisége. Azonban míg nagy az egyetértés abban, hogy a 

CART intracerebroventrikuláris (icv) beadása táplálkozást gátló hatást fejt ki, a 

lokálisan agymagokba adott CART hatásáról ellentmondásos eredmények kerültek 

publikálásra. Wang és mtsai. a táplálékfelvétel gátlását figyelte meg a CART molekula 

közvetlenül a PVN-be való injektálása után. Ugyanakkor, Abbott és mtsai 

megnövekedett táplálékfelvételről számoltak be a CART molekula közvetlenül a PVN-

be vagy az arcuatus magba adását követően. A CART anorexigén szerepét támasztja 

azonban alá, hogy a CART-hiányos állatok magas zsírtartalmú diéta mellett elhíznak, 

illetve hogy a CART gén promóterének 5’ határoló régiójában leírt 

polimorfizmuzmusok is elhízást eredményeznek.  

Az arcuatus magban a POMC és a CART szintézisét a keringő leptin szint 

nagymértékben befolyásolja. Leptin kezelés, vagy magas zsírtartalmú diéta 

következtében létrejött elhízás miatt megemelkedett leptin szint hatására nő az arcuatus 

magban a POMC és a CART mRNS szintézise. Ugyanakkor a leptin rezisztens fa/fa 

Zucker patkányokban és a leptin receptor-hiányos db/db egerekben mindkét molekula 

termelődése lecsökken.  
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Az NPY/AgRP és a POMC/CART neuron rendszerek kapcsolata 

 

Morfológiailag igazolt, hogy a POMC/CART neuronokat NPY tartalmú végződések 

közvetlenül beidegzik az arcuatus magban, ugyanakkor nincs irodalmi adat az 

NPY/AgRP neuronok α-MSH-tartalmú beidegzésére. A két sejtcsoport aszimmetrikus 

kapcsolatát patch-clamp elektrofiziológiai kísérletek is alátámasztják, melyeket a 

POMC illetve AgRP sejtekben green fluoreszcens proteint (GFP) termelő egereken 

végeztek. A kísérletekben a POMC sejtek aktivitását gátolta az NPY az Y1 receptoron 

hatva, ugyanakkor az α-MSH analóg melanotan II nem befolyásolta az arcuatus mag 

NPY/AgRP-termelő neuronjainak aktivitását. Az AgRP sejteken leírt MC3R 

ugyanakkor felveti a lehetőségét, hogy a POMC/CART neuronok mégis hatással 

lehetnek az NPY/AgRP idegsejtekre. 

A két antagonista neuroncsoport vetülete nagymértékben átfed. Ugyanazokat a 

táplálkozással kapcsolatos agyterületeket idegzik be. Munkacsoportunk korábbi 

eredményei kimutatták, hogy a PVN POMC/CART idegsejtek által beidegzett TRH 

sejteivel NPY/AgRP afferensek is kapcsolatot létesítenek. A két antagonista hatású 

neuroncsoport transzmitterei a célsejtek receptorain illetve intracelluláris jelátviteli 

útvonalain lépnek egymással kölcsönhatásba. Az AgRP az MC3/4 receptoron 

antagonistaként gátolja az α-MSH hatását, míg az NPY megakadályozza az α-MSH által 

kiváltott CREB foszforilációt.  

Ez a többszintű kapcsolat a két antagonista sejtcsoport között igen fontos lehet a 

táplálkozást szabályozó rendszerek finomhangolása szempontjából.  

Az emberi hipotalamusz infundibuláris magjában, mely a rágcsálók arcuatus magjával 

homológ, szintén két populációt alkotnak az NPY/AgRP és az α-MSH tartalmú 

neuronok, melyek gazdagon beidegzik a PVN-t, emellett axonjaik dúsan behálózzák 

magát az infundibuláris magot is. A CART jelenlétét a humán infundibuláris mag α-

MSH idegsejtjeiben korábbi vizsgálatok nem tanulmányozták. 

A melanin-concentrating hormone (MCH) termelő neuronok a laterális 

hipotalamuszban és a perifornikális területen találhatóak. MCH centrálisan adagolva 

fokozza a táplálékfelvételt. Hipotalamusz szeletekben az MCH serkenti az NPY és 

AgRP valamint gátolja az α-MSH és CART termelődését az arcuatus magban. Az MCH 

a táplálkozást serkentő hatását elsősorban az arcuatus, a dorzomediális és a 

paraventrikuláris magok közvetítésével fejti ki. A leptin gátolja az MCH termelődését, 
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míg az éhezés serkenti a képződését. Az éhezés MCH-ra kifejtett hatása leptin 

beadásával visszafordítható.  

A ghrelin egy 28 aminosav hosszúságú peptid, biológiai hatásához elengedhetetlen egy 

n-octanoil módosulás a hármas pozícióban lévő serinen. A ghrelint először patkány 

gyomorból izolálták, később számos szövetből leírták előfordulását, így többek között a 

hipotalamusz idegsejtjeiben is leírták jelenlétét. A növekedési hormon (GH) 

termelődését hatékonyabban serkenti, mint a GHRH, hatása dózisfüggő. A ghrelin 

befolyásolja számos más hipofízis hormon termelődését is, így emeli a vérben a 

prolactin és az ACTH koncentrációját. A hipofízis hormonok stimulálása mellett 

jelentős szerepe van a táplálkozás szabályozásában is. Mai ismerteink szerint a ghrelin 

az egyetlen periférián termelődő, táplálkozást serkentő hormon. Éhezés hatására, illetve 

kahexia vagy anorexia nervosa esetén a ghrelin szintje a vérben megnő, míg táplálkozás 

után lecsökken. Éhezéskor a hipotalamuszban is megnő a ghrelin termelés. Az arcuatus 

magba injektálva közvetlenül serkenti az NPY-termelő neuronokat, és képes a leptin 

hatásának gátlására is. A ghrelin az α-MSH/CART sejtekre kifejtett hatása ezzel 

szemben elsősorban indirekt, GABA transzmitter közvetítésével valósul meg. Irodalmi 

adatok fontos szerepet tulajdonítanak a ghrelinnek a táplálékfelvétel iniciálásában. A 

periférián termelődő ghrelin részben a nervus vagus közvetítésével fejti ki hatását, de 

közvetlen is hat számos agyterületre. A ghrelin receptor (GHSR) előfordulását a 

rágcsálóagy nagyszámú területén leírták, így előfordul több táplálkozást szabályozó 

magban is. A perifériáról származó ghrelin mellett a hipotalamuszban termelődött 

ghrelinnek is fontos szerepe lehet a táplálkozás szabályozásában. Ezt támasztja alá a 

ghrelin mRNA jelenléte a hipotalamuszban és a táplálkozást szabályozó agyterületek 

ghrelin-tartalmú beidegzése rágcsálókban.  
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Célkitűzések 

 

1. A két antagonista hatású neuroncsoport, a táplálékfelvételt serkentő NPY/AgRP- 

és a táplálkozást gátló α-MSH-/CART-tartalmú idegsejtek, közötti kapcsolat 

feltárása a humán hipotalamusz infundibuláris magjában. 

2. A CART peptidet termelő neuronok kapcsolata más táplálkozást befolyásoló 

neuropeptideket- (α-MSH, NPY, AgRP, MCH) termelő idegsejtekkel a humán 

hipotalamuszban. 

3. A ghrelin-tartalmú idegelemek eloszlásának feltérképezése a humán 

hipotalamuszban. 

 

Anyagok és módszerek 

 

A vizsgálatokat 4 posztmortem, boncolás során nyert humán hipotalamusz mintán 

végeztük. Kórtörténetben egyik esetben sem szerepelt neurológiai vagy endokrinológiai 

elváltozás. A köztiagyat tartalmazó blokkok a halál beálltától számított 6-24 órán belül 

kerültek kimetszésre a Semmelweis Egyetem Regionális és Intézményi Kutatásetikai 

Bizottsága engedélyének megfelelően (engedély száma: TUKEB 49/1999). A blokkokat 

4% akroleint és 2% paraformaldehidet tartalmazó oldatban fixáltuk 48 órán át 4°C-on, 

majd 30%-os cukor oldatban inkubáltuk, végül porított szárazjégen fagyasztottuk. A 

metszeteket (30 µm) fagyálló oldatban tároltuk felhasználásig −20 °C-on. 

A kontroll állatkísérleteket felnőtt hím patkányokon végeztük. Az állatokat 

standard körülmények között tartottuk (világítás 06:00-18:00h között, hőmérséklet 

22±1°C, patkánytáp és víz folyamatosan rendelkezésre állt). Az állatkísérleti 

protokollokat a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi 

Kutatóintézet és a Tufts New England Medical Center Állat Etikai Bizottságai 

engedélyezték. Az értekezésben használt módszereket az 1. táblázatban foglaltuk össze. 
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1. táblázat 

Vizsgálat Módszer 

1. NPY/AgRP és α-MSH/CART-tartalmú 

idegsejtcsoportok kapcsolata a humán 

hipotalamusz infundibuláris magjában 

Kettős-jelöléses immunfluoreszcencia 

konfokális mikroszkópos analízis 

 

2. CART-tartalmú idegelemek kapcsolata 

más, a táplálkozás szabályozásban részt 

vevő neuroncsoportokkal a humán 

hipotalamuszban 

Kettős-jelöléses immunfluoreszcencia 

konfokális mikroszkópos analízis 

 

3. Ghrelin-tartalmú idegelemek 

feltérképezése a humán hipotalamuszban 

Egyes-jelöléses immuncitokémia 

 

Fénymikroszkópos fluoreszcens immuncitokémia (1-2. vizsgálatok) 

A fagyasztott blokkokból Leica fagyasztó mikrotómmal metszeteket készítettünk, 

melyeket immuncitokémiára előkészítve specifikus elsődleges antiszérumokban 

inkubáltunk. Immunfluoreszcencia alkalmazásakor az antigéneket FITC- és CY3-

konjugált másodlagos antitestekkel (Jackson ImmunoResearch) mutattuk ki. Az 

autofluoreszcencia kiküszöbölésére a metszeteket Sudan Black festéssel kezeltük az 

ellenanyagok hozzáadása előtt. Az immunfluoreszcens preparátumokat Bio-Rad 

Radiance 2000 konfokális mikroszkóppal analizáltuk. 

 

Egyes-jelöléses immuncitokémia (3. vizsgálat) 

A 3. vizsgálatban az antigéneket peroxidáz reakcióval detektáltuk: a ghrelint fekete, 

ezüst-intenzifikált Nickel-diaminobenzidin (Ni-DAB) kromogén jelölte. 

 

Statisztika 

Az adatokat átlag ± SEM (átlag szórása) formában adtuk meg 
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Eredmények 

 

1. α-MSH- és NPY-tartalmú idegsejtek kapcsolata a humán hipotalamusz 

infundibuláris magjában 

NPY- és α-MSH-tartalmú idegsejteket a humán infundibuláris mag teljes rostro-

kaudális kiterjedésében megfigyeltünk. Az orexigén hatású, NPY-termelő idegsejtek 

jellemzően kis vagy közepes méretű, bi- vagy multipoláris idegsejtek. Az anorexigén α-

MSH-tartalmú sejtek lényegesen nagyobbak, alakjukat tekintve multipolárisak voltak. 

Bár mindkét neuropeptid megtalálható az infundibuláris mag sejtjeiben, ez a két peptid 

soha sem fordult elő egyazon idegsejtben. NPY-t és α-MSH-t tartalmazó axonokat is 

nagyszámban észleltünk az infundibuláris magban, ahol mindkét típusú idegrost sűrű 

axon-hálózatot képezett. Az NPY és α-MSH-tartalmú perikaryonokat, dendriteket ezen 

axonhálózatba ágyazottan figyeltük meg. Szinte minden megfigyelt α-MSH-tartalmú 

idegsejt felszínével (97.00±1.00%) nagyszámú NPY-pozitív varikozitás létesített 

kapcsolatot, egyes sejteket szinte körbevettek az NPY-pozitív végződések. Átlagosan 

6.56±1.32 NPY-tartalmú varikozitás érintkezett egy-egy α-MSH-tartalmú idegsejttel. 

Ezzel szemben az α-MSH-tartalmú axonok alig több mint az NPY-termelő idegsejtek 

háromnegyedével (79.67±8.33%) álltak közvetlen kapcsolatban, és az e sejtek felszínén 

megfigyelt boutonok száma is kevesebb volt, átlagban 2.27±0.10 α-MSH-tartalmú 

varikozitás létesített kapcsolatot egy-egy NPY-termelő neuronnal. 

 

2. CART-tartalmú idegelemek kapcsolata a humán hipotalamusz NPY, α-MSH, 

AgRP és MCH neuronjaival. 

 

Az emberi hipotalamuszban nagy számban fordulnak elő CART-tartalmú 

idegelemek. Az infundibuláris magban azonban az α-MSH-pozitív idegsejteknél 

kevesebb CART-tartalmú neuront figyeltünk meg, mely sejteket a magban sűrű 

hálózatot alkotó α-MSH- és CART-tartalmú axonok vettek körül. Az emberi 

hipotalamusz infundibuláris magjában CART-immunreaktivitást nem figyeltünk meg α-

MSH-tartalmú idegsejtekben; a CART- és az α-MSH-termelő idegsejtek jól elkülönülő 

populációkat alkottak, és kettősen jelölt axonokat sem találtunk az infundibuláris 

magban és a PVN-ben. Ezzel ellentétben a kontroll állatkísérletben – melyben a 

patkányagyat a humán mintával azonos eljárással fixáltuk az állatok túlaltatása után hat 
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órával – az arcuatus magban az α-MSH-tartalmú idegsejtek túlnyomó többsége 

tartalmazott CART-immunreaktivitást. Hasonlóképpen patkányban az α-MSH 

idegrostok magas arányban tartalmaztak CART-ot az arcuatus magban és a PVN-ben.  

A humán hipotalamusz infundibuláris magjában az NPY-termelő idegsejtek egy 

része CART-pozitivitást mutatott. Ehhez hasonlóan az AgRP-termelő sejtek egy 

csoportja is tartalmazott CART peptidet. A kvantitatív analízis során megállapítottuk, 

hogy az NPY-tartalmú sejtek több mint egyharmadában 35.7±2.2%) található CART-

immunreaktivitás, míg a CART-tartalmú idegsejttestek több mint fele (54.1±4.6%) 

tartalmazott NPY-immunreaktivitást. Az infundibuláris és a paraventrikuláris magban 

az NPY/CART, illetve az AgRP/CART kolokalizáció az axonokban is megfigyelhető 

volt. A laterális hipotalamusz fornix körüli területén a CART és az MCH peptidek 

kolokalizációját figyeltük meg sejttestekben és axonokban is. Míg a CART-ot termelő 

neuronok 56.7±3.4%-ában volt jelen MCH, az MCH-t tartalmazó idegsejtek 44.9±7.1%-

a mutatott egyben CART-pozitivitást is ezen a területen. Az infundibuláris magban és a 

laterális hipotalamuszban található, a táplálkozás szabályozásban résztvevő, 

idegsejtekkel létesítettek kapcsolatot a CART-tartalmú idegrostok. Az α-MSH-, NPY-

/AgRP- és MCH-termelő idegsejtek nagy részével létesítettek kontaktust CART-

tartalmú varikozitások, legtöbb esetben ezek a varikozitások szinte körbevették az 

említett peptideket termelő idegsejteket. A négy különböző minta független 

kísérletekben való vizsgálatával kapott eredmények nem különböztek egymástól 

szignifikánsan, a halálokok különbözősége tehát nem befolyásolta érzékelhetően a 

vizsgálatot. 

 

3. A ghrelint tartalmazó idegrendszeri elemek megoszlásának feltérképezése a 

humán hipotalamuszban 

Az emberi hipotalamuszt sűrűn átszövik ghrelin-tartalmú idegrostok. Ezeket a 

rostokat a vastagságuk alapján két nagy osztályba soroltuk: (1) vastag idegrostok, nagy 

varikozitásokkal, (2) vékony idegrostok, kicsiny varikozitásokkal vagy varikozitások 

nélkül. Nagy varikozitásokat tartalmazó, vastag rostrendszer hálózta be dúsan a nucleus 

supraopticus kaudalis részét, a periventrikuláris és a suprachiasmaticus magot, illetve a 

paraventrikuláris mag periventrikuláris részét. Vékony rostok alkotta laza hálózatot 

figyeltünk meg a paraventrikuláris mag többi részén, a perifornikális régió ventrális 

részén, illetve a nucleus supraopticus rostrális területén. A periventrikuláris magban 

 11



minkét rosttípus jelen volt. Vastag rostok hálózták be az infundibuláris mag mediális és 

laterális részét, míg a mag középső részében a vastag rostkötegeket a finom rostok sűrű 

hálózata vette körül. A dorzomediális és ventromediális magokban finom rostok sűrű 

hálózata volt látható. A hipofízisnyél külső rétegében vastag nagy varikozitású 

idegrostok húzódtak a portális kapillárisok felé. A mammiláris komplex nem 

tartalmazott ghrelin-pozitív elemeket, de a nucleus mammiláris ventromediális részén 

megfigyeltünk néhány ghrelin-tartalmú rostot. Ghrelin-immunreaktív idegsejttestet nem 

észleltünk a vizsgált emberi hipotalamuszokban, azonban ghrelin-tartalmú perikarionok  

a patkány-hipotalamuszban is csak kolchicin kezelést követően mutathatók ki. 

 

Következtetések 

 

1. A rágcsálókkal ellentétben, az α-MSH-t és NPY-t termelő neuronok kölcsönösen 

beidegzik egymást a humán hipotalamusz infundibuláris magjában. Ez a kapcsolat 

azonban a humán hipotalamuszban is aszimmetrikus. 

 

2. Ellentétben a rágcsálók agyában leírt adatokkal, az emberi hipotalamuszban az 

alapvetően anorexigén, táplálékfelvételt gátló, CART peptid az orexigén NPY-/AgRP-

tartalmú sejtek egy populációjában mutatható ki az infundibuláris magban, és nincs 

jelen az anorexigén α-MSH-tartalmú idegsejtekben. Ezek az adatok a rágcsálókban és 

az emberben működő neuroendokrin rendszerek különbségeire hívják fel a figyelmet. 

Továbbá felvetik a kérdést, hogy a CART a humán hipotalamuszban táplálkozást gátló, 

vagy táplálkozást serkentő hatású peptid. 

 

3. A ghrelin-tartalmú idegrostok behálózzák az emberi hipotalamusz legtöbb területét. 

Dúsabb beidegzés figyelhető meg a táplálkozás szabályozással kapcsolatos területeken, 

úgymint az infundibuláris, paraventrikuláris és dorzomediális magokban. Ezen adatok 

arra utalnak, hogy az emberi agyban a ghrelin-tartalmú neuronrendszer szerepet játszhat 

az energiaháztartás szabályozásáben. 
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