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Bevezetés 

 

A reprodukció szabályozásában betöltött szerepén kívül az ösztrogén számos központilag 

szabályozott élettani funkcióra van jelentős hatással. A központi idegrendszeren belül az 

ösztrogén lényegesen befolyásolja például a tanulás, az emlékezés, a motiváció, a hangulat, 

az alvás, a napi ritmus és az energiahomeosztázis szabályozási folyamatait. A petefészkek 

működésének megszűnése (természetes vagy orvosi eredetű menopauza) tanulás- és 

memóriaproblémákhoz, hangulatzavarokhoz, depresszióhoz, a termoreguláció (hőhullámok, 

éjszakai izzadás) és a cirkadián ritmus zavaraihoz, rendellenes alvásmintázathoz és az 

energiahomeosztázis megbomlásához, elhízáshoz vezet. Értekezésem az ösztrogénnek az 

energiahomeosztázis és a cirkadián ritmus hipotalamikus szabályozásában betöltött szerepét 

vizsgálja. 

 

Ösztrogén, mint metabolikus hormon. Az elhízás a fejlett országok egyik legnagyobb 

egészségügyi problémája, hatalmas pénzügyi terhet ró az egészségügyi ellátó rendszerekre. A 

tartósan fennálló kövérség jelentős kockázati tényezője különféle anyagcsere (cukorbetegség, 

metabolikus szindróma), szív- és érrendszeri (arterioszklerózis, magas vérnyomás, agyvérzés, 

szívinfarktus), csont- és ízületi, illetve daganatos betegségeknek. Érthető, hogy nagy az igény 

(mind a betegek és mind a gyógyszeripar részéről) egy hatásos és biztonságos elhízás elleni 

gyógyszer iránt. Ismert, hogy az ösztrogén, különösen a 17-β-estradiol (E2), egy igen hatásos 

elhízás ellenes hatású hormon. Az ösztrogén mind állatokban, mind pedig emberben képes 

csökkenteni a táplálék felvételét és növelni a szervezet energiafelhasználását. Menopauzában 

lévő nők súlygyarapodásra hajlamosak, ami feltehetőleg a csökkenő endogén 

ösztrogénszintnek köszönhető. Állatkísérletes modelleken a nőstény állatok petefészkének 

eltávolítása következtében növekszik a táplálékfelvétel, és csökken az állat aktivitásának 

mértéke, aminek következménye a tartós pozitív energiaegyensúly és az elhízás. Mindezen 

hatások visszafordíthatók az ösztrogén adásával. Az ösztrogén elhízás ellenes hatása 

feltehetőleg a hypothalamuson keresztül valósul meg, de ennek pontos mechanizmusa még 

nem ismert. 

A leptin az energiaháztartás szabályozásának egyik legfontosabb szereplője. A zsírsejtek 

termelik és bocsátják a véráramba, mérete 16kDa és az ob nevezetű gén kódolja. A leptin 

„zsírriporter”-ként funkcionál, a szérum szintje a szervezet zsírraktárainak mennyiségével 

arányos. Hatását a hypothalamus arcuált nucleusában (ARC) található melanocortin 

rendszeren keresztül fejti ki, mely idegsejt-hálózatot manapság kulcsfontosságúnak tartjuk az 

energiaháztartás központi szabályozásában. Az idegsejtek egyik csoportja 
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proopiomelanocortint (POMC) termel, ezen sejtek aktiválódása anorexigén hatást vált ki. A 

másik sejtcsoport neuropeptide Y-t (NPY) és aguti-related peptidet (AgRP) termel és 

aktiválódásuk orexigén hatású. Amikor az energiaraktárak fel vannak töltve, pozitív 

energiaegyensúly áll fenn, a leptin aktiválja a POMC neuronokat, ennek következtében α- és 

β-melanocyta stimuláló hormon (α- és β-MSH) szabadul fel a POMC neuronok 

axonvégződéseiből, aktiválják a 3-as és 4-es melanocortin receptorokat (MC3/4R), aminek 

következtében csökken a táplálékfelvétel és fokozódik az energiafelhasználás. Ezzel 

párhuzamosan a leptin gátolja az NPY/AgRP neuronok aktivitását, semlegesítve azok gátló 

hatását, és így végeredményben tovább csökkenti a táplálék felvételét, és növeli az 

energiafelhasználás mértékét. Azok a mutációk, melyek ezt a leptinmechanizmust károsítják, 

elhízáshoz és cukorbetegséghez vezetnek. Ennek ellenére a legtöbb elhízott ember esetében 

nem leptin-, vagy leptin receptor-hiányos állapotról, hanem inkább magas leptin 

szérumszinttel járó leptin-rezisztenciáról beszélhetünk. Habár a leptint gondoljuk a 

legerősebb anorexigén hatású hormonnak, számos más anorexigén vagy orexigén hatással 

bíró anyagról tudunk, ilyenek például az inzulin, ghrelin, ösztrogén, prolaktin, a 

glükokortikoidok, rezisztin, interleukinek, glükóz és a szabad zsírsavak. 

Az ösztrogén szintén egy erős elhízás elleni hatású hormon, hatását az energiaháztartás 

szabályozásáért felelős hipotalamikus magcsoportokon fejti ki. Hatását a nukleáris 

receptorok családjába tartozó ösztrogén receptorok (ER) közvetítik. Az α-típusú ER-t (ERα) 

gondoljuk elsősorban fontosnak az ösztrogén elhízás elleni hatásának kiváltásában mindkét 

nem esetében, de nem zárhatjuk ki egyéb, újonnan feltételezett mechanizmusok szerepét sem, 

melyek a membránhoz kötött ER-okon keresztül hatnak. 

Az ösztrogén és a leptin a hypothalamus azonos sejtcsoportjain fejti ki az 

energiahomeosztázist szabályozó hatását. Ezen túlmenően pedig minden olyan hipotalamikus 

neuron, mely felszínén megtalálható az ERα, ugyancsak expresszálja a leptin receptor (LR) 

hosszú (b) formáját is. Az ösztrogén hatása a leptintől függetlenül valósul meg, mivel a 

táplálékfelvétel csökkenése illetve testsúlyvesztés egyaránt megfigyelhető a leptin mutáns 

(ob/ob) és a leptin-receptor mutáns (db/db) kísérleti állatokban is. Az ösztrogénnek és a 

leptinnek hasonló a hatása a POMC és a NPY/AgRP neuronokon, mely felveti annak a 

lehetőségét, hogy ezek a hormonok hasonló intracelluláris mechanizmusokat vesznek 

igénybe. A STAT3 intracelluláris transzkripciós molekulának központi szerepe van a leptin 

elhízás elleni hatásának kialakításában. Az agyspecifikusan STAT3-génhiányos kísérleti 

állatok kórosan elhízottak és cukorbetegségben szenvednek, fenotípusuk nagyban hasonlít a 

leptin mutáns állatokéra. Ezek a génhiányos állatok tehát különlegesen értékes kísérleti 



 3 

modellt biztosítanak számunkra a leptin-STAT3 illetve az ösztrogén szignáltranszdukciós 

kölcsönhatásának szétválasztása céljából. 

Vajon mi az ösztrogén pontos hatásmechanizmusa a táplálkozás szabályozásáért felelős agyi 

magcsoportokban? Egészen a közelmúltig, a kutatás középpontjában azok az intracelluláris 

transzkripciós folyamatok álltak, melyeket kizárólagosan felelősnek véltünk a hormonhatás 

által kiváltott celluláris válaszokért. Cajal neuronális doktrínájában azonban azt vallja, hogy a 

neuronhálózatok működésében bekövetkezett változásokért a neuron kisülések 

frekvenciájának változása mellett, a neuronok kapcsolatrendszerének (szinaptológia) 

átalakulása is felelős lehet. Ennek megfelelően egyre szaporodó bizonyítékaink vannak arra, 

hogy a hypothalamus az élet folyamán mindvégig képes megőrizni plaszticitását és éretlen 

szinapszisok gyakran találhatók a felnőtt hypothalamusban is. A szinaptikus átrendeződésnek 

(plaszticitás) számos hipotalamikus folyamatban fontos szerepet játszhat. Például a 

vízháztartás egyensúlyának változásai a magnocelluláris rendszerben okoznak folyamatos 

szinaptikus átrendeződést, az ARC-ben nem azonosított neuronok szinaptikus rendszere 

változik a gonadális hormonok szintjének megfelelően, valamint a gonadotropin releasing 

hormont (GnRH) termelő neuronok szinapszisai változnak a gonadális hormonok szintjének, 

vagy a fotoperiódusoknak megfelelően. Mindezek ellenére egészen az utóbbi időkig a 

szinaptikus plaszticitásnak az energiahomeosztázis szabályozásában nem tulajdonítottak 

szerepet. Mostanában azonban olyan megfigyelések láttak napvilágot, melyek ezt a nézetet 

gyökeresen megváltoztatták. Először is, leptin adására drasztikus szinaptikus átrendeződést 

figyelhetünk meg az ob/ob mutáns egerek hypothalamusának az energiahomeosztázist 

szabályozó magcsoportjaiban. Továbbá, a perifériás ghrelin injekció robosztus, a leptinével 

ellentétes irányú változás idézett elő a POMC neuronok szinapszisaiban. Ezen megfigyelések 

alapján valószínűsíthető, hogy az ösztrogén képes hasonló szinaptikus átrendeződés 

kiváltására a hipotalamikus melanocortin neuronhálózatában. Ha ez a hipotézis beigazolódik, 

akkor az tovább erősíti azt a nézetünket, hogy a plaszticitásnak alapvető szerepe van a 

hipotalamikus energiaháztartás szabályozásában. 

 

Ösztrogén és a biológiai óra. A központi idegrendszernek azon képessége, hogy magasabb 

agyi funkciókat végez, úgymint a tanulás, kognitív folyamatok és memória, jelentősen függ a 

megfelelően összehangolt autonóm és endokrin mechanizmusoktól. Ezen funkciók 

egymással és a környezettel történő szinkronizálását a szervezet biológiai órája végzi. A 

biológiai óra a hypothalamus suprachiasmaticus nucleusában (SCN) helyezkedik el, direkt 

retinális afferens beidegzéssel rendelkezik és felelős azért, hogy a környezet 

fényviszonyainak megfelelően kialakítsa és fenntartsa a szervezet belső cirkadián és évszaki 
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ritmusát. A fényjelek feldolgozása az SCN-ben egy sokjelrendszeres folyamat, melynek 

eredményeként keletkezik a ritmus. Az SCN parakrin és axonális kapcsolatok révén 

számtalan agyi régiónak szolgáltat szinkronizált ritmust, és ezáltal képes befolyásolni az ezen 

régiókhoz kapcsolódó agyi folyamatokat. Az SCN ugyancsak kap feldolgozott vizuális 

inputokat áttételesen a thalamicus lateralis geniculate nucleus (LGN) egyik régióján, az 

úgynevezett intergenicularis lemezen (IGL) keresztül. Feltételezik, hogy a geniculo-

hipotalamikus idegpályán keresztül az IGL egy az SCN-re ható feedback mechanizmust 

valósít meg, és ezáltal modulálja a nappali / éjszakai ciklusok változásának megfelelően 

kialakított cirkadián ritmust. 

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy az ösztrogénnek jelentős hatása van a biológiai órára 

mind a fejlődés során, mind pedig felnőtt korban, és ezáltal lényeges szerepe van az endokrin 

és autonóm folymatok szinkronitásának megtartásában. Az ösztrogén a biológiai órára 

kifejtett hatásán keresztül jelentős befolyással van egy sor fiziológiai folyamatra. Az SCN 

kiirtása a pozitív gonodotropin feedback blokkolása révén meggátolja az ovulációt megelőző 

luteinizáló hormon (LH) csúcs kialakulását, és ezáltal folyamatos ösztrusz állapotát idézi elő 

kísérleti nőstény patkányokban. A GnRH neuronok többszörösen afferens beidegzéssel 

rendelkeznek az SCN és az IGL felől. Ezen idegpályák szinapszisokat alkotnak a preoptikus 

areában és az anteroventral periventricularis nucleusban (AVPV) található GnRH 

neuronokkal. Mindezek alapján nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy a pozitív 

ösztrogén feedback megléte, legalábbis részben, az SCN-nek és az IGL-nek a gonadális 

hormonszinttől függő fejlődésének és/vagy felnőttkori aktivitásának köszönhető. Azonban, a 

mechanizmus, ami révén az ösztrogén kifejti hatását a biológiai óra idegsejt-hálózatára nem 

ismert. 

Számos agyi terület mutat nemre specifikus különbséget, mely feltehetően a gonadális 

hormonfüggő fejlődés következménye. A központi idegrendszer korai fejlődésének 

időszakában a tesztoszteronból ösztrogén képződik az aromatáz nevű enzim segítségével. Az 

ilyen formán lokálisan képződött ösztrogén a β-típusú ösztrogén receptorokon (ERβ) 

keresztül szabályozza a hormonérzékeny agyi területek érését és szexuális differentációját. 

Erős aromatáz aktivitást találtak a limbikus rendszerben és azokban a hipotalamikus 

magokban melyek elsősorban a reprodukció szabályozásában vesznek részt. Későbbiekben 

szintén kimutatták jelenlétét a cirkadián vizuális rendszerben, úgymint a látóideg-kötegben, 

az SCN-ben, a ventrális LGN-ban (leginkább az IGL-ben) és a superior colliculusban. 

Aromatáz aktivitás az SCN-ben és az IGL-ben főleg a késői prenatális és a korai posztnatális 

periódusban volt jelentős. Az SCN egy szexuálisan dimorf mag. Háromdimenziós felvételek 

elemzésekor kiderült, hogy a hím emlősök SCN-je nagyobb és több idegsejtből áll, mint a 
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nőstényeké. Továbbá morfológiai tanulmányok bebizonyították, hogy az SCN efferensek, 

melyek vasopresszint (AVP) vagy vasoaktív intestinális peptidet (VIP) tartalmaznak, nemre 

specifikus fejlődésüknek köszönhetően különböznek. 

Az SCN és az IGL szinapszisai a 16., az efferens idegpályái a 19. embrionális naptól 

fejlődnek ki. Ez egybeesik az SCN-ben és az IGL-ben lévő axonokban és 

axonvégződésekben található aromatáz aktivitás jelenlétével, ami a csúcsát a 18. embrionális 

napon éri el. A plazma tesztoszteron szintje a 17. embrionális napon kezd emelkedni és a 18-

19. napon éri el a csúcsát. Az aromatáz aktivitás mértéke, az ER-ok száma, és a nemre 

jellemző mennyiségben jelenlévő tesztoszteron arra utal, hogy a biológiai óra, legalábbis 

annak bizonyos része nemre specifikus módon fejlődik ki. Azonban az ösztrogén fejlődéstani 

hatásának mechanizmusa részleteiben nem ismert. 

A petefészekhormonoknak felnőtt korban a biológiai órára kifejtett hatása intenzív vizsgálat 

tárgya volt az elmúlt évtizedekben. Az ösztrogén hatással van a cirkadián lokomotor 

ritmusokra, többek között jelentősen csökkenti a rágcsálók szabadonfutó periódusainak 

időtartamát. Petefészek eltávolítást követően az állatok napi aktivitása csökken, amelyet az 

ösztrogén visszapótlás képes normalizálni. Az ösztrogén befolyásolja a lokomotor aktivitást 

hím állatok esetében is. A kiterjedt kutatások ellenére az ösztrogénnek a biológiai órára 

kifejtett hatásának pontos mechanizmusa mindmáig nem ismert. A megszokottnál korábbi 

fényhatás a kísérleti állatok SCN-jében a c-Fos, az erg-1 és a foszforilált cAMP response 

element (pCREB) korai transzkripciós faktorok expressziójának jelentősen mértékben történő 

növekedéséhez vezet. A fényviszonyokban bekövetkező változások ugyancsak befolyásolják 

a CREB kötő fehérje (CBP) és a calbindin-D (28K) expresszióját is. Ezek a transzkripciós 

faktorok az SCN-ben kulcsszerepet játszanak a biológiai ritmus kialakításában és szintjük 

összhangban van az új fényviszonyoknak megfelelő viselkedési mintázattal. 

Lehetséges, hogy az ösztrogén által kiváltott transzkripciós faktor aktiválódás az SCN-ben és 

az IGL-ben található ERβ-on keresztül megvalósuló direkt homonhatás következménye. Az 

SCN-ben azonban, csak igen elszórtan találhatók ER-ok. Alternatívaként az ösztrogén 

hatással lehet más, ER-okban nagyon gazdag agyi területekre, melyek direkt idegpályákon 

keresztül befolyással bírnak az SCN-re, és így modulálhatják a fény által kiváltott 

génexpressziót. Ilyen agyi régiók például a preoptikus area, corticomedialis amygdala, a stria 

termialis bed nucleusa, az ARC és a raphe nucleusok. A középagyi raphe nucleusokban 

található szerotonin (5-HT) idegsejthálózat sok szempontból alkalmasnak tűnik az ösztrogén 

hatásnak a biológiai órához történő transzferálásában. Először is, a dorsalis raphe nucleus 

(DRN) a retinából közvetlen afferens idegpályákkal rendelkezik. Másodsorban, a DRN-ban 

és a median raphe nucleusban (MRN) mind az α- és a β-tipusú ER-ok nagy számban 
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megtalálhatók. Ezen kívül a raphe rendszer 5-HT-t választ ki a SCN-ben mely révén képes 

annak működését befolyásolni. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy az ösztrogén 

indirekt módon, a raphe magvakból érkező 5-HT leadását befolyásolva, képes serkenteni a 

fény által kiváltott transzkripciós faktorok expresszióját az SCN-ben. 

 

Célkitűzések 

 

Jól ismert tény, hogy az ösztrogén jelentős szerepet játszik az energiahomeosztázis és a 

cirkadián ritmusok idegi szabalyozásában. Ezen hatások pontos mechanizmusát azonban nem 

ismerjük. Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk azokat az idegsejtek közötti és idegsejten 

belüli szabályozó mechanizmusokat, melyek döntő szerepet játszanak az ösztrogén 

hipotalamikus hatásaiban. 

 

Hipotézis 1. Az ösztrogén elhízás ellenes hatását a hypothalamus táplálkozást szabályozó 

idegsejthálozatának gyors szinaptikus újrarendeződése révén valósítja meg, függetlenül a 

leptin hatásától. A szinaptikus képlékenység tehát az energiahomeosztázis hipotalamikus 

szabályozásának egy jellemző eleme. Hipotézisünket a következő kérdések 

megválaszolásával kívánjuk igazolni: 

1. Megvizsgáljuk, hogy az ösztrogén hogyan befolyásolja a hypothalamus táplálkozást 

szabályozó idegsejt-hálózatának szinaptikus rendszerét. 

2. Vizsgáljuk továbbá a POMC sejteken található serkentő szinapszisok típusát. 

3. Megvizsgáljuk, hogy az ösztrogén képes-e megnövelni a POMC idegsejtek 

aktivitását. 

4. Demonstrálni kívánjuk, hogy élettani feltételek között az ösztrogén hatással van-e a 

POMC idegsejtek szinapszisaira. 

5. Bizonyítani kívánjuk a szinaptikus változások és az energiahomeosztázis közötti 

direkt kapcsolatot azáltal, hogy vizsgáljuk a táplálkozás változásának dinamikáját az 

ösztrogén által kiváltott szinaptikus átrendeződés függvényében. 

6. Elektrofiziológiai vizsgálatok segítségével teszteljük továbbá, hogy az ösztrogén által 

előidézett szinaptikus változások befolyásolják-e a POMC neuronok működését. 

7. Megvizsgáljuk, hogy az ösztrogén által kiváltott anorexigén viselkedés független-e a 

leptin hatásától. 

8. Tanulmányozni kívánjuk, hogy az ösztrogén által kiváltott szinaptikus átrendeződés 

mértéke és a POMC neuronok aktivitásfokozódásának erőssége hogyan viszonyul a 

leptin hatásához, azzal összemérhető-e. 
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9. Megvizsgáljuk, hogy az ösztrogén a hypothalamusban képes-e aktiválni a leptin 

hatásmechanizmusában központi szerepet játszó STAT3 intracelluláris transzmitter 

molekulát függetlenül a leptintől. 

10. Teszteljuk továbbá, hogy az ösztrogén elhízás ellenes hatásában milyen szerepet 

játszik az ERα. 

 

Hipotézis 2. A lokálisan formálódott ösztrogénnek a biológiai órára kifejtett fejlődéstani 

hatása felelős a felnőtt SCN és IGL nemre specifikus struktúrájáért, és ez a hatás javarészt a 

késői prenatális korban zajlik, amikor az agyi aromatáz aktivitás a csúcson van. 

Hipotézisünket a következő kérdések megválaszolásával kívánjuk igazolni: 

1. Megvizsgáljuk, hogy a késői prenatális korban újonnan kialakuló SCN és IGL 

neuronok nemre specifikus számban és eloszlásban vannak-e jelen. 

2. Tanulmányozzuk továbbá, hogy a tesztoszteron aromatizáción keresztüli hatása 

képes-e megváltoztatni ezeknek a késői prenatális korban újonnan kialakuló SCN és 

IGL neuronoknak a nemre specifikus számát és eloszlását. 

3. Információt szeretnénk nyerni arról is, hogy az SCN-ben és IGL-ben újonnan 

keletkezett sejtek milyen természetűek. 

 

Hipotézis 3. Felnőtt korban az ösztrogén képes számottevően befolyásolni az SCN és IGL 

idegsejtjeinek tevékenységét közvetlenül és/vagy közvetett módon a raphe szerotonin 

rendszeren keresztül, és ezért az ösztrogénnek fontos szerepe van a biológiai órának az 

aktuális fényviszonyokhoz történő adaptációjában. Hipotézisünket a következő kérdések 

megválaszolásával kívánjuk igazolni: 

1. Megvizsgáljuk, hogy az ösztrogén képes-e számottevően befolyásolni az ismert 

fényváltozásokra érzékeny transzkripciós faktorok expresszióját az SCN-ben vagy az 

IGL-ben. 

2. Demonstrálni kívánjuk, hogy a fény növeli az idegsejtek aktivitását a raphemagokban 

és ez a hatás befolyásolható az ösztrogén által. 

 

Módszerek 

 

Kísérlet 1; az ösztrogén hatása az energiahomeosztázisra. Különböző rágcsálókon végeztük 

ezt a kísérletünket, úgymint vad típusú laboratóriumi patkányok és egerek, nagyagyi kamrai 

kanüllel rendelkező hímpatkányok, hím és nőstény ob/ob és db/db transzgenetikai egerek, 
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agyi STAT3-génhiányos egerek, ERα-génhiányos egerek valamint POMC-zöld fluoreszkáló 

fehérje (GFP) egerek. 

Az ösztrogén szinapszisokra kifejtett hatásának vizsgálatához, először meg kellett ismernünk 

a POMC idegsejteken található szinapszisok számát és típusait. Tíz hetes vad típusú nőstény 

patkányokon petefészekeltávolítást hajtottunk végre, majd két héttel a műtét után krisztalloid 

E2-val töltött szilikon kapszulákat ültettünk a patkányok nyaki bőre alá. A kontroll állatok 

üres kapszulákat kaptak (n = 6 csoportonként). Három nappal a kezelést követően az állatok 

feláldozásra kerültek az ARC-ban kialakult szinaptikus változások vizsgálata céljából. 

Petefészek eltávolításon átesett nőstény patkányok egy mások csoportja egy egyszeri 50 mg-

os E2 injekciót kaptak bőr alá. A kontroll állatok injekciója csak vivőanyagot tartalmazott (n 

= 5 csoportonként). Ezek az állatok 4 órával a kezelést követően lettek feláldozva c-Fos 

immunoreaktivitás vizsgálata céljából. 

Ahhoz, hogy megismerhessük a szinaptikus változások és az energiahomeosztázis közötti 

összefüggést, először vizsgáltuk az E2 hatására létrejött szinaptikus átrendeződésnek és a 

táplálékfelvétel változásának dinamizmusát. Nagyagyi kamrai kanüllel rendelkező 

hímpatkányokon végeztük el ezt a kísérletet. Vízben oldódó E2-t infundáltunk a 3. 

agykamrába a kanülön keresztül (n = 7 csoportonként). A táplálékfelvétel mennyiségét 

mértük 4 illetve 14 órával az infúzót követően. Ezen állatok egy másik csoportjánál a 

parvalbumin expresszióját vizsgáltuk 6 órával az E2 infúzióját követően. 

Az ösztrogén hatását a leptin mutáns állatok esetén is megvizsgáltuk annak érdekében, hogy 

megtudjuk, vajon az ösztrogén által a melanocortin sejthálózatban létrejött plaszticitás a 

leptintől függetlenül valósul-e meg. Hím és nőstény ob/ob és db/db egereket (n = 6 

csoportonként) E2 tartalmú szilikon kapszulákkal implantáltuk hasonló módon, mint azt az 

előbbiekben leírtuk, majd az ezt követő négy hétben vizsgáltuk az ösztrogén hatását a táplálék 

felvételére és az energia leadására. Az energialeadást (EE) és a respirációs kvócienst (RQ) 

egy az egér metabolizmusának mérésére kifejleszett speciális monitorrendszer segítségével 

határoztuk meg. Mértük az oxigén felhasználást (VO2) és a széndioxid leadást (VCO2). A 

RQ-t a VCO2 és a VO2 hányadosaként számítottuk. Az energialeadás mértéke a következő 

egyenlet révén került kiszámolásra: EE = VO2 × (3.815 + 1.232) × RQ. A zsírszövet nélküli 

testtömeg mérése a torzók anatómiai preparálását követően történt és grammban adtuk meg. 

A testek összetételének vizsgálatát MRI-vel végeztük. Elvégeztük továbbá az ob/ob és db/db 

állatok POMC sejtjein lévő szinapszisok vizsgálatát E2 hatás előtt és azt követően. 

A STAT3-nek és az ER-nak az ösztrogén hatásmechanizmusában betöltött szerepének 

vizsgálata céljából az agyi STAT3-génhiányos és a ERα-génhiányos egerekkel végeztünk 

kísérleteket szintén a bőr alatti E2 kapszulák segítségével. 
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A fény- és az elektronmikroszkópos vizsgálatokat megelőzően, a minták megfelelő szövettani 

feldolgozás révén lettek immunhisztokémiai festésre előkészítve. Az állatokat először mély 

anesztéziában végzett transzkardiális fixáló folyadékkal perfundáltuk. Az agyakat 

eltávolítottuk a koponyából és 50 μm szélességű koronális szeletekre vágtuk a vibrotóm 

segítségével. Kiválogattuk az ARC-ot tartalmazó agyi szeleteket. A POMC sejtek 

immunhisztokémiai festését követően másodlagosan a Fos, Parvalbumin, GluR1 és a GluR2 

festését is elvégeztük standard technikát alkalmazva. Az elektronmikroszkópos vizsgálatokra 

szánt metszeteket standard módszer segítségével beágyaztuk és ultramikrotommal blokkokra 

vágtuk. Ezt követően bizonyos metszeteken ún. beágyazás utáni immunhisztokémiai festést 

végeztünk GluR1-re, GluR2-re, glutamátra és GABA-ra. A szinapszisok kvantitatív analízise 

elektronmikroszkóp segítségével történt a disszektor technika alkalmazásával kettős vak 

módon. A POMC-GFP egerek agyának metszetei fluoreszcens mikroszkópos feldolgozásra 

kerültek Alexa Fluor másodlagos antitestfestést követően. A metszetek kódolva lettek és a 

festett sejtek számolását két független számláló végezte, akik nem rendelkeztek előzetes 

tudással a kezelési csoportokról. 

A POMC-GFP egerek (n = 6 csoportonként) petefészkeit eltávolítottuk, majd az előbbiekben 

leírt módon kezeltük őket vagy E2 tartalmú, vagy csak vivőanyagot tartalmazó kapszulákkal. 

Ezt követően megvizsgáltuk, hogy az E2 hatására a POMC sejtek szinapszisaiban 

bekövetkező változásokkal párhuzamosan változik-e a a POMC sejtekben standard 

elektrofiziológiai módszerekkel mért miniatűr posztszinaptikus serkentő áramlatainak 

mértéke a (mEPSCs). 

Megvizsgáltuk továbbá, hogy az E2 képes-e aktiválni a leptin hatásmechanizmusában döntő 

szerepet játszó STAT3 jelvivő molekulát. Ennek érdekében E2-t, vagy kontrollként csak 

fiziológiás sóoldatot tartalmazó egyszeri intraperitoneális injekciót adtunk be vad típusú és 

ob/ob egereknek. Az állatokat 0, 15, 30, 60, 90, 120 és 150 perccel a kezelést követően 

feláldoztuk és a hypothalamusukatukat immunoblotting vizsgálatnak vetettük alá a STAT3 

foszforilációjának vizsgálata céljából.  (n = 2-4 csoportonként). Az immunoblottingot a 

sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gél electrophorézissel (SDS-PAGE) végeztük a 

STAT3 elleni antitestek és a horseradish peroxidase (HRP) konjugált antitestek 

felhasználásával. A blottok vizualizációja kemiluminescent anyag segítségével történt 

standard protokolnak megfelelően. 

 

Kísérlet 2; az ösztrogén biológiai órára kifejtett fejlődéstani hatása. 10 napos terhes (10. 

embrionális nap) nőstény patkányokat használtuk ebben a kísérletben. Az állatokat standard 

laboratóriumi viszonyok között tartottuk 12 órás nappali / éjszakai ciklusban (lámpagyújtás 
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6:30 kor, lámpaoltás 18:30-kor). A terhes patkányok egyenként voltak elhelyezve műanyag 

ketrecekben. A terhes patkányok egyik fele naponta tesztoszteron propionate (TP) bőr alatti 

injekciót kapott a terheség 15. napjától egészen a szülésig. A patkányok másik fele hasonló 

módon kapott, de csak vivőanyaggal töltött injekciókat (n = 5 csoportonként). Minden terhes 

patkány kapott egy egyszeri intraperitoneális 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU) mitótikus 

jelzőanyagot tartalmazó injekciót a terheség 18. napján (18. embriológiai nap). Mivel a BrdU 

átmegy a placentán és beépül az osztódó sejtbe, ez a kezelés gyakorta használatos a fejlődő 

magzat osztódó sejtjeinek megjelölésére. Hatvan nappal a születésüket követően a hím és a 

nőstény kicsinyeket, akik tesztoszteronnal vagy csak vivőanyaggal voltak kezelve méhen 

belül, random módon csoportokba osztottuk és feláldoztuk. A szövetek fixálása és preparálása 

a Kísérlet 1.-ben leírtak szerint történt. Ezt követően az összes SCN és IGL tartalmú 

agyszeletet BrdU-ra specifikus immunhisztokémiai festésnek vetettük alá standard 

protokolnak megfelelően. Szelektált metszeteken másodlagos immunhisztokémiai festéseket 

végeztünk AVP, GFAP, calbindin-D (28K) vagy VIP ellen annak céljából, hogy 

meghatározzuk az újonnan keletkezett BrdU-pozitív sejtek fenotípusos jellemzőit. Ezek a 

metszetek fénymikroszkóppal lettek kielemezve. További metszeteket immunofluoreszcens 

vizsgálatra készítettünk elő, amikor is a BrdU-t a GFAP-vel vagy a VIP-vel együtt 

vizsgálhattuk. Ezeket a metszeteket fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

Kísérlet 3; az ösztrogén hatása a biológiai órára felnőtt korban. Ehhez a kísérlethez vad 

típusú nőstény patkányokat használtunk. Az állatokat standard laboratóriumi viszonyok között 

tartottuk 12 órás nappali / éjszakai ciklusban (lámpagyújtás 6:30 kor, lámpaoltás 18:30-kor). 

A patkányokon petefészekeltávolítást hajtottunk végre általános érzéstelenítés alatt és két 

héttel a műtét után krisztalloid E2-vel töltött műanyag kapszulákat ültettünk be a nyaki bőrük 

alá. A kontroll állatok ebben a kísérletben koleszterinnel töltött kapszulákat kaptak. A 

környezeti fény megváltoztatásával végzett kísérletünket 48 órával a kapszula beültetését 

követően kezdtük. Az állatokat random módon a hormonkezelésnek és a környezeti 

fényváltozás mikéntjénak függvényében négy csoportba soroltuk (n = 6 csoportonként). Azt 

az időpontot, amikor a lámpa felgyújtásra került a laboratóriumi állatházban 0 Zeitgeber 

időnek (ZT0) hívtuk. Az E2-vel kezelt és a kontoll állatok egy csoportját 1 órával a szokásos 

időben történő lámpagyújtás után (ZT1) áldoztuk fel azért, hogy megvizsgálhassuk a 

transzkripciós faktorok expresszióját ebben az esetben. Az E2-vel kezelt és a kontoll állatok 

egy másik csoportjának a lámpagyújtás a szokásosnál két órával hamarabb (ZT22) történt és 

ezek az állatok pontosan egy órával a korai lámpagyújtást követően (ZT23) lettek feláldozva. 

A fixálás és a szövettani feldolgozás az előzőekben leírt módon zajlott. Az SCN-t és az IGL-t 
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tartalmazó agyi metszeteket mind a négy csoport állatai esetében immunhisztokémiai 

mórszerrel festettük Fos, pCREB, egr-1 vagy calbindin-D (28K) fehérjékre standard 

protokollokat követve. DRN-t és MRN-t tartalmazó metszeteket Fos-ra és 5-HT-re festettük. 

Az immunhisztokémiai festést követően az agyszeleteket kódolást követően 

fénymikroszkóppal analizáltuk. A DRN-t mediális, laterális és caudális részre osztottuk az 

analízis szempontjából. A mediális DRN tovább lett osztva dorsális és ventrális területekre. 

 

Statisztikai analízis. Az adatok átlag ± s.e.m.-ként lettek megadva. A statisztikai 

szignifikancia szintje P ≤ 0.05 mind a három kísérletben. A morfometriai analízis a minta 

csoportba tartozásának tudta nélkül, vakon lett elvégezve. 

Kísérlet 1. Párosítatlan t-tesztet használtunk a statisztikai analízis során, amikor a feltételek 

adottak voltak. Az F-teszt analízist használtuk a kezelési csoportok (E2 vs. vivőanyag) esetén 

egy faktorként. A Kruskal-Wallis egyutas nem-paraméteres változó analízist használtuk a 

többszörös statisztikai összehasonlításoknál. The Mann-Whitney U-tesztet használtuk a 

csoportok közötti szignifikáns különbségek meghatározásánál. 

Kísérlet 2. Longitudinális adatokat faktoriális 2 x 2 ANOVA segítségével hasonlítottuk össze, 

ahol a kezelés (tesztoszteron vs. vivőanyag) mint első faktor és a nem (nőstény vs. hím) mint 

második faktor szerepeltek. 2 x 2 x 2 ANOVA-t használtunk abban az esetben, amikor a 

kezelés, a nem és az SCN terület (mag vs. kéreg) mint faktorok szerepeltek. Fisher LSD post-

hoc analízist használtunk post-hoc tesztként, amikor arra szükség volt. 

Kísérlet 3. Faktoriális 2 x 2 ANOVA-t használtunk, amikor is a kezelés (E2 vs. koleszterol) 

mint első faktor és a lámpagyújtás időpontja (ZT0 vs. ZT22) mint második faktor szerepeltek. 

Fisher LSD post-hoc analízist használtuk post-hoc tesztként, amikor arra szükség volt. 

 

Eredmények 

 

Kísérlet 1; az ösztrogén hatása az energiahomeosztázisra. Először vizsgáltuk a POMC 

sejteken elhelyezkedő axonoszomatikus szinapszisoknak a számát és típusait vad típusú 

laboratóriumi nőstény patkányok esetén. Kimutattuk, hogy a gátló szinapszisok száma 

szignifikánsan meghaladja a serkentő szinapszisokét (35.29 ± 9.04 vs. 10.75 ± 4.6 szinapszis 

100 μm sejtmembránon; P < 0.05), az ösztrogén ugyanakkor ezt az arányt a visszájára 

fordította (28.5 ± 7.25 vs. 14.33 ± 3.65 szinapszis 100 μm sejtmembránon, P < 0.05). A 

POMC sejtek felszínén történő szinaptikus arányváltozás és az ezzel párhuzamosan 

bekövetkező étvágy- és testsúlycsökkenés hasonló volt, mint a leptin-kezelt ob/ob egerek 

esetén már a korábbiakban megfigyeltünk. A POMC sejteken található asszimetrikus 
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szinapszisok csaknem mindegyike glutamát transzmitter által, az 1-es altípusú glutamát 

receptorral (GluR1), mediált. Ezen túlmenően kimutattuk, hogy az ösztrogén az arcuált 

nucleusban nagymértékben megnöveli a parvalbumin-elválasztó sejtek számát, és ezen sejtek 

túlnyomó többsége POMC sejt. A szinapszisok számának változásával párhuzamosan az 

egyszeri bőr alá adott E2 injekciót követően 4 órával a vad típusú laboratóriumi állatok c-Fos-

pozitív POMC sejtjeinek száma az ARC-ban csaknem duplájára növekedett. 

Vizsgáltuk továbbá az E2 hatásra kialakult táplálkozási viselkedés és a szinaptikus 

átrendeződés dinamikáját is. Az agykamrába adott E2 négy óra alatt képes volt csökkenteni a 

táplálékfelvétel mennyiségét. Ennek megfelelően a serkentő szinapszisok kialakulása négy 

órával az E2 injekciót követően megindult (3.67 + 1.54-ról 9.62 + 2.19-ra 100 μm POMC 

sejtmembránon) és a hatodik órára a csúcsára ért (20.65 + 3.35-re 100 μm POMC 

sejtmembránon). A POMC sejteken található szimmetrikus, gátló szinapszisok száma pedig 

közben csak kisebb mértékben csökkent, habár ez a csökkenés az asszimetrikus 

szinapszisokéhoz viszonyítva gyorsabban történt meg (13.09 + 2.83-ról 8.05 + 2.69-re a 

második óra végére és 8.35 + 2.13-ra a negyedik óra végére, 100 μm POMC membránra 

nézve az E2 kezelést követően). Ez a megfigyelés összhangban áll a leptin által az arcuált 

nucleusban kiváltott plaszticitás időbeli kinetikájával. 

Megvizsgáltuk, hogy vajon az E2 hatására a POMC sejteken létrejött szinaptikus 

átrendeződés képes-e elektrofiziológiai változást kiváltani, tehát hogy a standard 

elektrofiziológiai módszerrel mért miniatűr posztszinaptikus serkentő áramlatok (mEPSCs) 

mértéke változik-e a POMC sejtekben. E2 tartalmú műanyag kapszula a vad típusú egerek 

POMC neuronjának mEPSCs-t 60%-al növelte a kontrollcsoporthoz viszonyítva. 

Ezután megvizsgáltuk, hogy az E2 milyen hatást fejt ki az ob/ob és a db/db állatokra. Mutáns 

hím és nőstény állatok négy hetes E2 kezelésen estek át. Egy erős, mintegy 50%-os 

csökkenést észleltünk a testsúlynövekedésben az E2 kezelés hatására. A hatás hasonló 

mértékű volt mind a hím, mind pedig a nőstény ob/ob és a db/db állatokban egyaránt. Az E2 

anorexigén hatása kimutathatóvá vált a kezelés 16. órájára csakúgy mint a respirációs 

kvóciens csökkenése, ami pedig arra utal, hogy a zsírszövet mobilizációja azonnal megindult. 

E2 kezelés megnövelte az energia felhasználását is. Amíg az éhezés az ob/ob egerekben 

tovább csökkentette az energiafelhasználás mértékét, addig az E2-kezelt állatokban ez a hatás 

már nem alakult ki. Ennek megfelelően az E2 kezelés megemeli az alaphőmérsékletet és 

teljesen képes normalizálni az ob/ob és db/db állatok indukálható hőtermelésének 

diszfunkcióját, aminek a következtében az egy éjszakán át történő koplalás >5°C-os 

testhőmérséklet csökkenést idézett elő. Szintén megvizsgáltuk a POMC sejtek szinaptikus 

rendszerének szerkezetét az ob/ob és db/db egerekben E2 hatással és anélkül. Az ob/ob és 
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db/db egerek POMC sejtjei túlnyomó részt szimmetrikus, gátló szinapszisokkal rendelkeznek 

(11.93 ± 2.51 vs. 3.42 ± 0.92 az ob/ob állatoknál, és 12.12 ± 4.22 vs. 3.3 ± 0.8 a db/db állatok 

esetében, 100 μm POMC sejtmembránon) egy alacsony átlagos szinapszis sűrűség mellett. A 

melanocortin sejteken található serkentő szinapszisok száma azonban szignifikánsan (P < 

0.01) megnőtt (3.42 ± 0.92-ről 18.43 ± 4.24-ra az ob/ob, és 3.3 ± 0.8-ról 19.35 ± 2.45-re a 

db/db állatok esetében, 100 μm POMC sejtmembránon) úgy, hogy a szinapszisok összesített 

száma mintegy kétszeresére növekedett az E2-kezelt állatok esetében. A szinapszisok 

összesített számának változása kizárólag a serkentő szinapszisok számában bekövetkező 

növekedésnek köszönhető, feltehetőleg így válik képessé egy nagy áteresztőképességű hálózat 

létrejötte, ami végeredményben a POMC sejtek serkentő tónusának emelkedését eredményezi. 

Másfelől pedig, a kövér mutáns állatok gátló szinapszisainak számát az E2 kezelés nem 

befolyásolta (11.93 ± 2.51 vs. 12.66 ± 0.82 az ob/ob, és 12.12 ± 4.22 vs. 13.45 ± 3.14 a db/db 

állatokban, 100 μm POMC sejtmembránon), ami egy lényeges különbség az E2-kezelt vad 

típusú állatokban észleltekhez képest. 

Megvizsgáltuk továbbá, hogy az E2 képes-e aktiválni a leptin hipotalamikus 

hatásmechanizmusában döntő szerepet játszó STAT3 jelvivő molekulát. Ennek érdekében E2, 

vagy kontrollként csak fiziológiás sóoldatot tartalmazó egyszeri intraperitoneális injekciót 

adtunk be vad típusú és ob/ob egereknek. E2 kezelés hatására egy akut növekedést észleltünk 

a p-STAT3 szintjében a hypothalamusban. Az E2 injekciót követően a foszforiláció szintje 30 

percen belül megnövekedett és a 60. perc környékén érte el a csúcsát. A kontroll egerekkel 

ellentétben, az agyi STAT3-hiányos egérmodell esetében a műanyag kapszulával történő 

krónikus E2 kezelésnek nem volt testsúlycsökkentő hatása. Ezen utóbbi megfigyelés 

egyértelműen arra utal, hogy a STAT3 aktiválódásnak kritikus szerepe van az ösztrogén 

homeosztatikus hatásában. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy vajon az E2-nek van-e valamilyen hatása az ERα-génhiányos 

egerekben. Az emelkedett E2 szint ellenére az ERα-génhiányos egerekben a POMC sejteken 

található serkentő szinapszisok száma szignifikánsan kevesebb volt (2.35 ± 0.25, 100 μm 

POMC sejtmembránon), mint az E2-kezelt ob/ob vagy db/db egerekben (18.43 ± 4.24 illetve 

19.35 ± 2.45, 100 μm POMC sejtmembránon; P < 0.01). Továbbá, a POMC-immunopozitív 

neuronok száma az arcuált nucleusban szignifikánsan kevesebb volt az ERα-génhiányos 

egerekben a kontrollhoz képest (32.6 vs. 50.7 metszetenként). Az arcuált nucleus POMC 

neuronjainak száma az ERα-génhiányos egerekben hasonlóan kevés volt, mint az ob/ob és 

db/db egerekben.  
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Kísérlet 2; az ösztrogén biológiai órára kifejtett fejlődéstani hatása. BrdU-festett sejtek 

kiterjedten voltak jelen az SCN minden részében. Ezzel ellentétben, az IGL-ben a BrdU-festés 

mértéke nagyon gyér volt, és csak kisméretű magokat érintett, ami arra utal, hogy ezek inkább 

glia sejtek lehetnek. Tisztázni kívántuk, hogy van-e nemi különbség azon SCN sejtek 

számában, amik az aromatáz aktivitás csúcsán keletkeznek és túlélnek a felnőtt korig, ezért 

összeszámoltuk a BrdU-festett sejteket az SCN mediális, caudális és rosztrális régióinak 

megfelelően. Az analízis céljából az SCN-t ugyancsak felosztottunk magra és kéregre is. 

Kimutattuk, hogy a nőstény állatok mediális SCN régiójában összességében több BrdU-festett 

sejt található, mint a hímekében (F1,21 = 4.23, P = 0.05), és hogy a TP képes volt 

összességében csökkenteni a BrdU-festett sejtek számát. Ez a szignifikáns interakciós hatás 

(F1,21 = 4.176, P = 0.05) arra utal, hogy a BrdU-festett sejtek számában lévő nemi 

különbségek a prenatálisan jelen lévő tesztoszteron mennyiségének a függvénye. Az SCN 

magi és kérgi területének megfelelően elvégzett sejtszámvizsgálat hasonló eredményeket 

mutatott, ahol is mindkét területnek megfelelően az olajjal kezelt kontroll nőstény állatok 

esetében szignifikánsan magasabb BrdU-festett sejtszámot mértünk, és a prenatális TP 

kezelés képes volt ezeket lecsökkenteni. Hasonlóan az előbbihez, az SCN caudális régiójában 

az olajjal kezelt nőstény patkányok esetén szignifikánsan több BrdU-festett sejt mutatható ki, 

mint a hím vagy mint a TP-kezelt állatok esetében (P < 0.05). Ami az SCN egyéb régióit is 

illeti, a TP dramatikusan lecsökkentette a BrdU-festett sejtek számát. Habár a TP csökkentette 

a BrdU-festett sejtek számát mind a hím, mind pedig a nőstény állatok caudális SCN-jében, 

úgy tűnik, hogy a nőstényekben ez a hatás erősebb volt. Ez az egységes hatás nem mutatott 

szignifikáns különbséget az SCN-nek magra és kérgi területekre való bontásakor. 

Érdekes módon, a mediális és a caudális SCN-nel ellenkezőleg, a rostralis SCN-ben nem volt 

kimutatható nemre specifikus különbség a BrdU-festett sejtek számát illetően. A TP kezelés 

azonban szignifikánsan lecsökkentette a BrdU-festett sejtek összesített számát ebben a 

régióban, és ez a hatás nyilvánvalóbb volt a nőstények esetében, mint a hímekben. A nemnek, 

a kezelési csoportnak és az SCN területnek (mag vs. kéreg) megfelelő 2 x 2 x 2 ANOVA-t 

használva megfigyeltük, hogy az SCN magi területe a hímekben több BrdU-festett sejtet 

tartalmaz, mint a a nőstények esetében (F1,17 = 8.79, P < 0.05), és a TP képes volt csökkenteni 

a számot mindkét nemben (F1,17 = 10.034, P < 0.05). A post-hoc egyutas ANOVA 

segítségével kimutattuk, hogy a méhen belüli TP kezelésnek kitett nőstényeknél 

szignifikánsan kevesebb BrdU-festett sejt látható az SCN-ben, mint bármely más csoportba 

tartozó állatoknál. Nem volt szignifikáns különbség kimutatható a rosztrális SCN-ben. 

Ahhoz, hogy meghatározzuk milyen fenotípusúak azok a sejtek, melyek a 18. embrionális 

napon keletkeztek és BrdU-val lettek megjelölve, egy másodlagos immunhisztokémiai festést 
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végeztünk olyan neurokémiai anyagokkal, melyekről tudjuk, hogy kiválasztódnak az SCN-

ben. Megfigyeléseinket az alábbiakban összegezhetjük. Az SCN-ben található BrdU-val 

festett sejtek természetüket tekintve heterogének, nincsen egy olyan bizonyos sejttípus, mely 

döntően a BrdU injekció időpontjában keletkezne. Először is a BrdU-pozitív sejtek nagyjából 

átfedésben vannak az előzőekben mutatott AVP-immunoreaktív sejtekkel az SCN kérgi 

területén. Továbbá, számos AVP-pozitív sejtnek a magja ugyancsak festődött BrdU-val is. 

Másodsorban, a calbindin-D (28K) immunoreaktivitás mind az SCN magi mind pedig a kérgi 

területein megfigyelhető volt, kiváltképpen a mediális régióban. Szintén számos calbindin-D 

(28K)-immunoreaktív sejt magjában BrdU festés is megfigyelhető volt. Ezzel ellentétben, 

nem minden calbindin-D (28K)-immunopozitív sejt volt ugyancsak BrdU-pozitív. 

Harmadsorban pedig VIP-pozitív sejtek főképpen az SCN ventrolaterális területén találtunk, 

leginkább azon a területen, ami a látóideg-kereszteződéshez van a legközelebb. Számos VIP-

immunoreaktív sejtnek ugyancsak volt BrdU-pozitív nucleusza. A legtöbb duplán festődött 

sejt az SCN magjának ventrolaterális részén főképpen a látóideg-kereszteződésbe 

beágyazódottan volt megtalálható. Negyedsorban BrdU immureaktivitás nem volt 

kimutatható a GFAP-t termelő asztrocitákban. GFAP-immunoreaktív asztrociták többnyire az 

SCN ventromediális részén voltak láthatók. Érdekes módon, néhány GFAP-pozitív sejt úgy 

helyezkedett el, mintha direkt körülfogták volna a BrdU-val festődött sejteket. 

 

Kísérlet 3; az ösztrogén hatása a biológiai órára felnőtt korban. Először is megvizsgáltuk, 

hogy a megszokott környezeti fényviszonyok megváltoztatásával ki tudunk-e váltani Fos 

immunoreaktivitást az SCN-ben. Az állatok egyik csoportjánál két órával a lámpagyújtás 

megszokott időpontja előtt (ZT22) felkapcsoltuk a villanyt. Ezen állatok SCN-jében a Fos-

immunoaktivitás mértéke szignifikánsan magasabb volt, mint a kontroll állatok esetében, ahol 

a lámpagyújtás a szokott időben történt (ZT0) (F1,20 = 13.9, P < 0.05). 

Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy az ösztrogén képes-e befolyásolni a korai lámpagyújtás 

által kiváltott Fos activitás fokozódást az SCN-ben. Az E2-kezelt állatok esetében általában 

több Fos-immunoreaktív magot észleltünk, mint a koleszetrollal kezelteknél. Az E2-kezelt 

patkányok esetében, akiknél a lámpagyújtás a ZT22 időpontban történt, szignifikánsan több 

Fos-immunoreaktív sejt volt megfigyelhető mint az összes többi csoportban (F1,20 = 4.15, P = 

0.05). Ez az interakciós hatás megerősítésre került az egyutas ANOVA és a Fisher LSD 

tesztekkel (F3,20 = 7.86, P < 0.05). 

Az megszokott idő elötti lámpagyújtás hatására a p-CREB-immunoreactív sejtek száma 

megnövekedett (F1,20 = 41.88, P < 0.05). Habár általános E2 hatást nem észleltünk (F1,20 = 

4.49, P > 0.05), egy szignifikánas interakciós hatás megfigyelhető volt (F1,20 = 4.91, P < 
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0.05). A post-hoc teszt egy szignifikáns csoporthatást mutatott (F3,20 = 16.43, P < 0.05), ahol 

az E2-kezelt állatoknál, akiknél a lámpagyújtás a ZT22 időpontban történt több p-CREB-

pozitív sejt volt kimutatható, mint az E2-kezelt állatok esetén, akiknél a lámpagyújtás a 

megszokott időpontban (ZT0) történt vagy a koleszterollal kezelt patkányok esetében a 

lámpagyújtás időpontjától függetlenül. 

A két órával korábbna történő lámpagyújtás önmagában megnövelte a calbindin-D (28K)- 

(F1,20 = 23.8, P < 0.05), és a egr-1- (F1,20 = 11.22, P < 0.05) immunoreaktív sejtek számát az 

SCN-ben. Az E2 kezelésnek azonban nem volt további hatása egyik fehérje expresziójára 

sem. Sem a korai lámpanyújtás sem pedig az E2 kezelés nem volt hatással a CBP 

expressziójára az SCN-ben. 

Az SCN-nel ellentétben, az IGL-ben a Fos-immunoreaktivitás nem függött a 

hormonkezeléstől vagy a lámpagyújtás időpontjától. A p-CREB- (F1,20 = 40.52, P < 0.05), és 

calbindin-D (28K)- (F1,20 = 10.36, P < 0.05) immunoreactív sejtek száma szignifikánsan 

megnőtt a két órával korábban bekövetkezett lámpagyújtás hatására. Az egr-1 és a CBP 

expressziója az IGL-ben nem változott a lámpagyújtás időpontjától függően. Végül pedig az 

az IGL-ben az E2 kezelés nem befolyásolta egyik korai proteinnek az expresszióját sem. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a korai lámagyújtás képes-e Fos-immunoaktivitást kiváltani a 

DRN-ban és a MRN-ban. A statisztikai vizsgálatok azt mutatták, hogy azoknál az állatoknál, 

ahol a lámpagyújtás két órával a megszokott időpont elött történt (ZT22) szignifikánsan 

magasabb szintű Fos expressziót észleltünk a mediális, laterális és a caudális DRN régióiban 

azokhoz az állatokéhoz képest akiket a megszokott időpontban ért a lámpagyújtás. E2 

hatására azonban további változás nem történt a Fos protein expressziójában. A DRN-ban 

észlelt hatással ellentétesen a MRN-ban sem a lámpagyújtás időpontjában történő változás, 

sem pedig az E2 kezelés nem befolyásolta a Fos-immunoreaktív sejtek számát. 

Ahhoz, hogy megtudjuk, vajon az E2 indirekt módon, a raphe magvakból érkező 5 HT 

leadását befolyásolva, serkenti a fény által kiváltott transzkripciós faktorok expresszióját az 

SCN-ben, megvizsgáltuk, hogy az E2 képes-e megnövelni a Fos fehérjét expresszáló 5-HT 

sejtek arányát a raphe magvakban a lámpagyújtás időpontjában történő változást követően. 

Sem a fényviszonyokban bekövetkezett változás, sem pedig az E2 kezelés nem növelte a Fos 

fehérjét expresszáló 5-HT sejtek arányát a DRN-ban. Azonban, ha csak a fényviszonyokban 

bekövetkező változás hatását vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a korai lámpagyújtás 

(ZT22) szignifikánsan megnövelte a Fos fehérjét expresszáló 5-HT sejtek arányát a mediális 

(F1,20 = 12.54, P < 0.05), a laterális (F1,20 = 11.50, P < 0.05) és a caudális (F1,20 = 4.74, P < 

0.05) DRN régiókban egyaránt azokhoz képest, akiknél a lámpagyújtás a megszokott időben 

történt (ZT0). Az E2-kezelt állatoknál általában több duplán festődő 5-HT sejt volt látható a 
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laterális DRN-ban (F1,20 = 6.03, P < 0.05) és majdnem szignifikánsan több a mediális DRN-

ban (F1,20 = 3.52, P = 0.07), de nem a caudális DRN-ban (F1,20 = 0.07, P > 0.05) a 

koleszterollal kezelt állatokhoz képest. 

 

Következtetések 

 

Eredményeink számottevően hozzájárultak az ösztrogén hatásmechanizmusának pontosabb 

megismeréséhez az energiaháztartás és a cirkadián ritmus központi szabályozásában. 

Eredményeinknek jelentőségük lehet a gyakorlati orvostudomány területén is. Az alábbiakban 

összegezzük a legfontosabb következtetéseinket. 

 

Az ösztrogén hatása az energia homeosztázisra. 

1. Elsőként sikerült demonstrálnunk, hogy az ösztrogén megnöveli a hipotalamikus 

POMC neuronok felszínén lévő serkentő szinapszisok számát. Ez a hatás hasonló a 

leptin által kiváltotthoz. 

2. Csaknem az összes serkentő szinapszis glutamátot tartalmaz, a többségükben GluR1 

receptor található. Ezek a receptorok kalcium beáramlást és a kálcium kötő fehérje, a 

parvalbumin, aktiválódását idézik elő. 

3. A szinapszisokban megfigyelt morfológiai változásokkal párhuzamosan az ARC-ben 

lévő POMC neuronok aktivitása is fokozódik. 

4. Az ösztrogén élettani körülmények között is képes megváltoztatni a POMC neuronok 

szinaptikus elrendeződését tovább erősítve ezzel azt a nézetünket, miszerint a 

szinaptikus plaszticitásnak alapvető szerepe van a hipotalamikus szabályozó 

folyamatokban. 

5. Egyértelműen sikerült azt is demonstrálnunk, hogy az ösztrogén altal kiváltott 

szinaptikus átrendeződés dinamikája összhangban van a táplálékfelvételben 

bekövetkezett változásokkal. 

6. A POMC neuronok szinapszisainak ösztrogén hatására történő átrendeződése 

összhangban van a sejtek elektrofiziológiai paramétereinek változásával. 

7. Kimutattuk, hogy az ösztrogén által kiváltott anorexigén viselkedés a leptintől teljes 

mértékben függetlenül jön létre. 

8. Az egyik legjelentősebb felismerésünk, hogy az ösztrogén a leptinhez hasonló hatású 

a POMC sejtek szinapszisainak átrendezésében és tónusuknak a növelésében. 

9. Ami az ösztrogén hatásának intracelluláris mechanizmusát illeti, bizonyítékot 

szolgáltattunk arra, hogy az ösztrogén aktiválja a leptin hatásmechanizmusában is 
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kulcsszerepet betültő STAT3 jelvivő molekulát és az a hatás is a leptintől függetlenül 

valósul meg. 

10. Végezetül, adataink arra utalnak, hogy az ösztrogén elhízás elleni szinaptikus hatása 

többnyire az α-típusú ER-okon keresztül valósul meg. 

Megfigyeléseink igazolták, hogy az ösztrogén elhízás elleni hatása a hypothalamus 

táplálékfelvételt szabályozó neuronhálózatában bekövetkező gyors szinaptikus átrendeződés 

révén valósul meg a leptintől függetlenül. Mindez tovább erősíti azon nézetünket, hogy a 

szinaptikus plaszticitás az energiahomeosztázis szabályozásának egy alapvető eleme. 

Eredményeink talán alternatív lehetőséggel szolgálnak az elhízás elleni harcban olyan 

esetekben, amikor a leptin-mechanizmus károsodott. 

 

Az ösztrogén hatása a biológiai órára a korai fejlődés időszakában. 

1. A késői prenatális periódusban újonnan képződött SCN neuronok száma és eloszlása 

nemre specifikus jelleget mutat. A nőstény állatok mediális és caudális SCN-jében 

több BrdU-val festett sejt volt található, mint a hím állatokban. Ezzel ellentétben, az 

IGL-ben nem találtunk nemre jellemző különbséget. 

2. A késői prenatális korban történő tesztoszteron kezelés ezt a nemre specifikus 

különbséget megszünteti, ami egyértelműen arra utal, hogy az SCN szexuális 

differenciálódása a prenatálisan jelen lévő tesztoszteron mennyiségének és az 

aromatizáció mértékének a függvénye. A tesztoszteron az IGL-re nem volt 

semmilyen kimutatható hatással. 

3. Az újonnan keletkezett sejtek fenotípusos karakterisztikájának vizsgálatakor kiderült, 

hogy ezek többnyire calbindin-D (28K)-t, VIP-t és kisebb mértékben AVP-t 

tartalmaznak. Tehát, elsősorban ezek a sejtek tehetők felelőssé a biológiai óra nemre 

jellemző müködésért. 

Kimutattuk, hogy a felnőtt SCN nemre specifikus jellemzőiért a lokálisan képződött 

ösztrogénnek a biológiai órára kifejtett fejlődéstani hatása tehető, legalábbis részben, 

felelőssé. Ez a hatás főként a késői prenatális korban következik be, amikor az agyi aromatáz 

aktivitás a csúcson van. Eredményeink bizonyítják, hogy a nemi hormonoknak a fejlődő 

SCN-re kifejtett, eddig nem leírt, hatása feltehetőleg hozzájárul a nemre specifikus cirkadián 

ritmus kialakulásához. 

 

Az ösztrogén hatása a biológiai órára felnőtt korban. 

1. Ösztrogén növeli a fényváltozás által kiváltott transzkripciós faktorok expresszióját 

az SCN-ben, de nem az IGL-ben. 
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2. A megszokottnál korábbi fényhatás serkenti a raphe neuronok aktivitását és ezt a 

hatást az ösztrogén képes befolyásolni. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az ösztrogén képes befolyásolni a az SCN fény által 

kiváltott neuronális aktivitását vagy direkt módon, vagy indirekt mechanizmus révén a raphe 

serotonin rendszerén keresztül. Megfigyelésünk tovább erősíti azt a nézetet, miszerint a 

biológiai óra optimális működésében az ösztrogénnek fontos szabályozó szerepe van. 
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