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1. A táplálékfelvételre ható motivációs hatások 

2. Étvágy, ízérzés 

3. A telítettség perifériás ingerei, bél eredetű 

hormonok 

4. A telítettség agyi mechanizmusai 

AZ ELŐADÁS VÁZLATA 



A táplálékfelvétellel kapcsolatos érzetek 

– Éhség (hunger): a táplálék keresésére 

motiváló érzés 

– Jóllakottság (satiety): az érzés, ami 

emlékeztet minket, hogy ne együnk, amíg a 

szervezetnek nincs szüksége táplálékra 

– Étvágy (appetite): a táplálék kinézete, illata, 

íze által kiváltott érzés, ami a rendelkezésre 

álló táplálék elfogyasztásához vezet 

– Telítettség (satiation): a táplálkozás 

befejezését okozó érzés 



A motiváció, a kereső és fogyasztási viselkedések időbeli 

változása a hajtóerő elmélet szerint  



Az éhség és jóllakottság érzetének időbeli változása 



Az étvágy és a telítettség érzetének időbeli változása 
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– Jóllakottság (satiety): az érzés, ami 

emlékeztet minket, hogy ne együnk, amíg a 

szervezetnek nincs szüksége táplálékra 

– Étvágy (appetite): a táplálék kinézete, illata, 

íze által kiváltott érzés, ami a rendelkezésre 

álló táplálék elfogyasztásához vezet 

– Telítettség (satiation): a táplálkozás 

befejezését okozó érzés 



Az ízérző pálya 



A fej felől 

szenzoros 

információt 

szállító 

agypályák 



Szomatotópia a VPM/VPL-ben 



Édes és keserű ízért felelős primer ízérző kéreg 

Peng Y et al. (2015) Sweet and bitter taste in the brain of awake behaving animals. Nature 527:512-5. 



Kondícionált helypreferencia a primer gusztatoros 

kéreg optogenetikai serkentésének hatására 



Ízérzés szerepe 

• A fogyasztási viselkedés motivációjának biztosítása 

• Az étel tápértékének a becslése 

• Speciális táplálék szükség szerinti kiválasztása 

• Mérgező anyagok emésztésének kiküszöbölése 

• Táplálékfelvétellel járó fiziológiás folyamatok 

beindítása/támogatása 
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A táplálkozás befejezésének 

szabályozómechanizmusai  

1. Száj és esophagus (pre-gasztrikus hatás) 
– A rágás hozzájárulhat a telítettség érzéséhez, de nem annak 

elsődleges oka. 

• Kísérletesen az emésztőrendszerbe nem kerülő táplálékból 
az állatok sokkal többet esznek  

• Valószínűleg tanult folyamat 

 

2. Gyomor (gasztrikus hatás) 
– A gyomor falában levő feszítési receptorok jelzik a gyomor 

telítődését. Az információ a nervus vaguson keresztül az agyba 
jut, és hozzájárul a táplálkozás befejezéséhez, de fiziológiásan 
általában hamarabb áll le a táplálkozás, mintsem a gyomor 
maximálisan megfeszülne. 

• Ha kísérletesen megakadályozzuk a táplálék bélbe kerülését, 
a táplálékfelvétel nem csökken, hanem éppen hogy 
növekedik 



Kap ízérző információt a VII, 

IX és X agyidegből. 

Valamint a viscerális 

információt, pl. a gyomor (és 

bél) feszítési receptoraiból a X 

agyidegen keresztül. 

A nucleus tractus 

solitarii (NTS) 

CA: catecholamin 

       neuron 

nucleus motorius 

dorsalis vagi 



Az NTS neuronális projekciói 

 



A táplálkozás befejezésének 

szabályozómechanizmusai  

3. Vékonybél eredetű (post-gasztrikus hatások) 
– Peptid hormonok szekretálódnak a bél falából, amik 

jelzik az agynak, hogy álljon le a táplálékfelvétel 
(satiating hormones) 

 

A bél eredetű hormonok egyéb funkciói: 
– Jelezhetnek az emésztőszerveknek (máj, hasnyálmirigy), hogy 

fokozódjon az emésztőenzimek termelése 

– Vér glükóz szint szabályozása 

– Bél motilitására kifejtett hatások 

– Adipocita funkciók szabályozása 

– Más bél eredetű hormonok elválasztása 

– Mérgező anyagok hatására magas koncentrációban ürülnek, 
ízaverziót és hányást okoznak 

– Lassabb hatással jóllakottságot (satiety) okozhatnak 

 



Cholecystokinin (CCK) 

• A duodenum falából szekretálódik zsírban és 
proteinben gazdag táplálék hatására 

• Fokozza az epe ürülését, és a hasnyálmirigy 
emésztőenzimeinek a termelését 

• Az emésztőenzimekre kifejtett hatása régen ismert 
volt, amikor a bél peptidjei közül először felfedezték 
a táplálékfelvételt gátló hatását 1973-ban 

– Étkezés előtt adott CCK csökkenti az 
elfogyasztott táplálék mennyiségét 

– CCK antagonista növeli az elfogyasztott táplálék 
mennyiségét 

• Hatását az NTS-ben, valamint a vágusz idegben 
futó érző neuronok perifériás és centrális 
nyúlványán is elhelyezkedő CCK1 receptorokon 
keresztül fejti ki, azok serkentése által  



Gasztrin és CCK 

 

- Azonos C-terminális 

- Gastrin antrum G sejtjeiből ürül 

táplálék hatására, H+ szekréciót 

okoz 

- CCK a bélből ürül táplálék 

hatására, emésztőenzimek bélbe 

kerülését okozza 

- CCK szulfatálás kell a hatáshoz 

- gastrin szulfatálás csak stabilizál 

- CCKA receptor: gastrin és CCK 

- CCKB receptor: csak CCK 



Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) 

A bél L sejtjeiben található, nagyobb mennyiségben a 

bél disztális szakaszain termelődik 

A GLP-1 a táplálék hatására szekretálódik 

A keringésben a GLP-7–36amide van jelen legnagyobb 

mennyiségben 

Saját receptorán (GLP-1R) fejti ki hatásait 

 - gátolja a táplálékfelvételt (NTS-ben hatva) 

 - növeli az inzulin szekrécióját (inkretin) 

Jelen van a központi idegrendszerben, az NTS-

hipotalamikus pálya tartalmazza. Centrális 

neuropeptidként szintén a táplálékfelvételt gátolja, 

intracerebroventrikulárisan adva is hatásos. 



Exendin-4 

A Heloderma suspectum óriásgyík nyálából izolálták az 

exendin-4 nevű peptidet, ami egy potens GLP-1 receptor 

agonista.  

 

Klinikai vizsgálatok szerint az exendin-4 (a Byetta cég a 

szintetikus formáját Exenatide néven forgalmazza) 

hasznos 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő 

páciensek számára, sőt nem teljesen ismert 

mechanizmussal a betegek testsúlyát is csökkentette. 

 

Gond: 39 aminosavból áll, így drága, és szubkután kell 

adagolni. 
 



Nagy peptidek receptoraihoz különösen nehéz 

nem-peptid agonistát/antagonistát előállítani 



Amylin (Islet Amyloid Polypeptide, IAPP) 

• 37 aminosavból álló peptid 

• A pancreasból ürül – koszekréció inzulinnal táplálékfelvétel után 

• Funkciója az étkezés leállítása, amit az NTS-ben levő receptorain 
keresztül fejt ki 

• Az amylin receptor agonista Pramlintide csökkenti a diabetes 
mellitusban szenvedő páciensek testsúlyát 

• Szerkezet: kalcitonin peptidcsalád (CGRP, kalcitonin, 
adrenomedullin, intermedin/adrenomedullin 2) 

 



Az amylin receptorai 

Poyner DR. és mtsai. (2002) The mammalian calcitonin gene-related peptides, adrenomedullin, 

amylin, and calcitonin receptors. Pharmacological Reviews,  54: 233-246. 

•  G-proteinhez kapcsolt receptorok „B” családja 

•  „core” régió (kalcitonin receptor) 

•  receptor aktivitást módosító fehérje  (RAMP)  



(Cummings and Overduin., 2004) 

A telítettséget okozó legfontosabb bél 

eredetű hormonok 



 

•Az circumventriculáris szervek 

közé tartozik, melyek az 

agykamrák falánál jellegzetes 

sejtcsoportokat alkotnak, 

területükön nincs vér-agy gát.  

•Az area postrema az obexnél a 

IV. kamra két oldalán 

helyezkedik el, a nyúltvelő 

„nyitott kapujának” tekinthető, 

melynek erein át a nyúltvelő 

viszceroszenzoros központja 

(nucleus tractus solitarii) 

humorális afferentációt kap. 

•Sokáig „hányás központ”-ként 

volt ismeretes. 

AP 

Area postrema 
 



Circumventricularis szervek – humorális bemenet 
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NORADRENERG 

(A1-A7) ÉS 

DOPAMINERG 

(A8- ) 

NEURONOK ÉS 

FELSZÁLLÓ 

IDEGPÁLYÁIK 

HORIZONTÁLIS 

METSZET 

SÍKJÁBAN 

From Siegel, Agranoff, Albers & Molinoff, Basic Neurochemistry, 5th Edition, Fig. 4, p. 270. 



Tirozin-hidroxiláz (TH)-pozitív sejttestek az A1 és 

A2 (NTS) régióban 

TH + PrRP (prolaktin-releasing peptid) immunfestés  



PrRP-t tartalmazó sejttestek a nucleus tractus 

solitarii-ben (NTS) 



GLP-1-et tartalmazó sejttestek a nucleus tractus 

solitarii (NTS)-ben 



GLP-1-et és PrRP-t tartalmazó sejttestek a nucleus tractus 

solitarii (NTS)-ban 

GLP-1 + PrRP 



KÍSÉRLETI ELRENDEZÉS A JÓLLAKOTTSÁG IDEGI 

MECHANIZMUSAINAK VIZSGÁLATÁRA - FOS INDUKCIÓ 



ÉHEZTETETT ÉS ÚJRAETETETT PATKÁNYOK 

TESTSÚLYADATAI  

 

•  Kiindulási testtömeg: 364±7,5 g 

•  Egy nap alatti testsúlynövekedés: 5,8±1,5 g 

•  Testsúlyvesztés az éheztetés első napján: 21,6±1,8 g 

•  Testsúlyvesztés az éheztetés második napján: 11,0±1,4 g 

•  Testsúlynövekedés a 2 órás újraetetés alatt: 10,3±1,8 g 

•  Táplálékfogyasztás az újraetetés alatt: 7,8 ± 0,8 g 

•  Megivott víz mennyisége az újraetetés alatt: 11,7±1,3 g  

•  Táplálkozás ideje újraetetés alatt: 36,8 ± 3,1 perc 

 

 

 

 



FOS INDUKCIÓ A HYPOTHALAMUS DORSOMEDIÁLIS 

MAGJÁBAN ÚJRAETETÉS HATÁSÁRA 

újraetetett éheztetett 



A HYPOTHALAMUS DORSOMEDIÁLIS 

MAGJÁNAK (DMH) SZUBDIVÍZIÓI 

Luxol Fast Blue + krezil ibolya festés 



FOS EXPRESSZIÓT MUTATÓ SEJTEK 

ELHELYEZKEDÉSE A HYPOTHALAMUS 

DORSOMEDIÁLIS MAGJÁBAN 



FOS INDUKCIÓT MUTATÓ SEJTEK SZÁMA A DMHv-BEN LIMITÁLT 

ÉS TELÍTETTSÉGIG TÖRTÉNŐ ÚJRAETETÉS HATÁSÁRA 



GLUCAGON-LIKE PEPTIDE 1 (GLP-1) -ET ÉS PROLACTIN-

RELEASING PEPTID (PRRP) -ET TARTALMAZÓ 

IDEGVÉGZŐDÉSEK A DMH-BAN 

PrRP + GLP-1 



GLP-1-ET TARTALMAZÓ IDEGVÉGZŐDÉSEK A FOS-T 

EXPRESSZÁLÓ DORSOMEDIÁLIS SEJTEK KÖRNYEZETÉBEN 

GLP-1 + Fos 



AZ NTS PrRP SEJTJEIBŐL FELSZÁLLÓ ROSTOK I. 



AZ NTS PRRP SEJTJEIBŐL FELSZÁLLÓ ROSTOK II. 

PrRP-immunreaktív rostok a hypothalamus hátsó részén és a középagyban 



MEDULLO-HYPOTHALAMIKUS ROSTOK 

ÁTMETSZÉSE 



PrRP AKKUMULÁCIÓ AZ ÁTMETSZÉS CAUDÁLIS 

OLDALÁN 

PrRP rostok átmetszése 

horizontális metszet 



PrRP ROSTOK ÉS FOS-SEJTEK DENZITÁSÁNAK 

CSÖKKENÉSE A DMH-BAN PÁLYA ÁTMETSZÉS HATÁSÁRA 

PrRP + Fos immunfestés 



A GLP-1 ROSTOK ÉS FOS INDUKCIÓ CSÖKKENÉSE A 

DMH-BAN PÁLYA ÁTMETSZÉS HATÁSÁRA 

GLP-1 + Fos immunfestés 

az átmetszés oldala 



AZ ÚJRAETETÉS HATÁSÁRA FOS INDUKCIÓT 

MUTATÓ SEJTEK SZÁMA ÁTVÁGÁS HATÁSÁRA 



A táplálkozás befejezésének 

szabályozómechanizmusai  

3. Vékonybél eredetű (post-gasztrikus hatások) 
– Peptid hormonok szekretálódnak a bél falából, amik 

jelzik az agynak, hogy álljon le a táplálékfelvétel 
(satiating hormones) 

 

4. A táplálkozás befejezésére ható egyéb faktorok 
– Szociális hatások – pl. hány ember van jelen, kik ők 

– A felszolgált táplálék mennyisége 

– Az étel ízletessége 

– Az étel minősége, adott típusból mennyit ettünk 

– Mennyit ettünk korábban, mennyire vagyunk éhesek, 
milyen a homeosztatikus hátterünk 


