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A táplálékfelvétellel kapcsolatos érzetek 

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

íze által kiváltott érzés, ami a rendelkezésre 

álló táplálék elfogyasztásához vezet 

– Telítettség (satiation): a táplálkozás 

befejezését okozó érzés 

– Jóllakottság (satiety): az érzés, ami 

emlékeztet minket, hogy ne együnk, amíg a 

szervezetnek nincs szüksége táplálékra 

– Éhség (hunger): a táplálék keresésére 

motiváló érzés 



Ghrelin 

Egy 28 aminosavból álló peptid hormon 

A 3-es pozícióban levő szerinen oktanoilált, ez az 

acilálás szükséges a hatásának kiváltásához 

Receptora a growth-hormone-secretagogue receptor 

(GHS-R) 

A gyomorból szabadul fel, amint abból távozik a 

táplálék, míg a táplálék jelenléte gátolja a szekrécióját 

Perifériás és centrális beadásának hatására is nő a 

táplálékfelvétel mind emberben, mind pedig 

állatmodellekben 

Injektálása éhségérzetet okoz emberben, az egyetlen 

ilyen ismert hormon 



Gastric bypass surgery – gyomorszűkítő műtét 

- a fogyás leghatékonyabb 

orvosi eszköze 

- a ghrelin szintje ismeretlen 

okból csökkent mértékű 



Ghrelin szint emberben a napi étkezési 

ciklus során 

Neil R Carlson, 2013, Physiology of Behavior 



Circumventricularis szervek – humorális bemenet 



Tuberális hipotalamikus régió 



A ghrelin táplálékfelvételt fokozó hatásának mechanizmusa, 

célsejtek a hipotalamusz arcuatus magjában 
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A hipotalamusz arcuatus magjában levő 

homeosztatikus szenzor neuronok 

• Szerepük a szervezet táplálékkal való ellátottságának 
monitorozása 

• Két sejttípus található az arcuatus magban, melyek 
funkciója egymással antagonisztikus 

• Mindkét sejt kifejez 2-2 neuropeptidet, elnevezésüket 
innen kapták: 

- NPY/AgRP (NEUROPEPTIDE Y/AGOUTI-RELATED PEPTIDE) 

- POMC/CART (PRO-OPIOMELANOCORTIN/COCAINE AND 
AMPHETAMINE-REGULATED TRANSCRIPT) 

• A sejtekben levő neuropeptidek hatása összhangban 
van az őket kifejező neuronok szerepével: 
– NPY és AgRP: stimulálják a táplálékfelvételt 

– CART és -MSH (a POMC gén fő terméke ezen neuronokban): 
gátolják a táplálékfelvételt 



NPY, neuropeptide Y, először a hipotalamuszból izolálták, szerkezete az 

akkor már ismert peptide YY-hoz hasonlított, ezalapján nevezték el.   

AgRP,  agouti-related protein, nevét onnan kapta, hogy szekvenciája 

hasonlít az Agouti signalling peptide-hez, ami egy Augoutis (aranynyúl) 

bundájának színét szabályozó hormon. A melanocortin-3 és-4 

receptorok endogén antagonistája (blokkolj az -MSH-t). 

CART, cocaine and amphetamine regulated transcript, felfedezését 

annak köszönheti, hogy indukálódik kokain és amfetamin hatására, 

aminek szerepe máig sem tisztázott. Két fő peptidtermék ismert (CART 

55-102 and CART 62-102), de receptoruk nincsen azonosítva. 

POMC, pro-opiomelanocortin, több peptidet kódol, táplálékfelvétel 

szabályozás szempontjából legfontosabb az -MSH (melanocortin). 

Az arcuatus mag táplálékfelvételt szabályozó 

neuronjaiban levő neuropeptidek 



A POMC gén termékei a hipofízisben és az agyban 

(pl. n. arcuatus) 

ACTH: adrenocorticotropin; CLIP: corticotropin-szerű intermedier lebeny peptid; LPH: lipotropin; 

MSH: melanocita-stimuláló hormon; MC-R: melanocortin receptor 



Jóllakottsági hormon: Peptid YY (PYY) 

A PYY a bél L sejtjeiben található, nagyobb 

mennyiségben a bél disztális szakaszain termelődik 

A PYY a táplálkozás során szekretálódik 

A vérben hosszabb ideig jelen van táplálkozás után 

A keringésben levő fő formája az amino terminális 

lehasadásával keletkező PYY3–36, ami gátolja a 

táplálékfelvételt mind rágcsálókban, mind főemlősben 

Hatását az arcuatus magban elhelyezkedő Y2 receptoron 

(Y2R) keresztül fejti ki 



A PYY táplálékfelvételt gátló (jóllakottságot okozó) 

hatásának célsejtjei az arcuatus magban 

HYPOTHALAMUS 

ARCUATE NUCLEUS 

NPY/ 
AgRP 

POMC/ 
CART 

+ - 
PYY3-36 

GHRELIN 

- 

 GHRELIN 
RECEPTOR 

 Y2R (AN NPY 
RECEPTOR 
 SUBTYPE) 

OTHER 
NEURONS 

- 

MSH 
RECEPTOR 

OTHER 
NEURONS 



Összefoglalás: a táplálékfelvétel napi ciklusának 

perifériás szabályozása 
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Testsúly homeosztázis 

• B görbe = kontroll patkány 
normál diétán. 

• A görbe = 15 napon át evésre 
kényszeretett patkány. 

• C görbe = 15 napon át 
éheztetett patkány. 

• A patkányok visszatérnek a 
normális súlyukhoz, ami a 
homeosztatikus szabályozás 
szerepét támasztja alá. 

Bár a táplálékfelvétel szabályozása nem teljes mértékben 

magyarázható testsúly homeosztázissal, a legtöbb állat fenntart 

egy viszonylag stabil testsúlyt. 

A testsúly homeosztázis fenntartásához mind az étkezések száma, mind 

az egy alkalommal elfogyasztott étel mennyisége hozzájárult. 



Az energia hosszú távú tárolása: 

zsírraktárak 

• A zsírszövet és az idegrendszer közötti 
kommunikáció módja: 
– Idegeken át 

• Kevés ideg idegezi be a zsírszövetet, azok is főleg motoros 
idegek, ami a testhőmérséklet szabályozásában játszanak 
szerepet, az érző információ nem jut így az agyba 

– Hormonok 
• Az első bizonyíték, hogy a zsírszövetből testsúlyt szabályozó 

hormon szabadul fel 

– Csatolt keringésű állatok 

» Két sovány vagy kövér megtartja a súlyát 

» Egy sovány és egy kövér csatolásakor közelednek a 
testsúlyok 



A zsírraktárakról tájékoztató hormonok 1: leptin 

• Egy 1994-ben felfedezett, 146 aminosavból álló monomer fehérje 

• A zsírszövetből szekretálódik a metabolikus aktivitástól függően: 

- Éhezés alatt, amikor zsír használódik fel, csökken a felszabadulása 

- A zsírraktárok elégséges szintje esetén magas a szérum koncentrációja 

• Hatásai: 

- A hipotalamuszban hatva csökkenti az éhséget és az étvágyat 

- Emellett a perifériás receptorain keresztül egyéb szerveken is hat: 

• Serkenti a zsírsav oxidációt a nem-zsírszövetben, így nő a 

metabolikus energiafelszabadítás 

• Gátolja a lipidek felhalmozódását a nem-zsírszövetben 

• Elhízottak vérében magas a leptin szint, de mégsem csökken az éhség 

és az étvágy. Ennek oka lehet, hogy 

– Leptin rezisztencia alakul ki 

– A vér-agy gáton való átjutása telítődik 

• Elhízottak kezelésére nem vált be, mert már amúgyis maximális a 

szintje. Csak a nagyon ritka leptinhiányos elhízottakon segített. 



A leptin receptora a citokin receptorokhoz tartozik 



Leptin receptor szignál transzdukció 

JAK: Janus kinase 

STAT: Signal Transducer and 

     Activator of Transcription 



A leptin hatásai 

az arcuatus mag 

neuronjaira 

- A leptin agyra kifejtett hatásának 

elsődleges helye az arcuatus mag. 

Célzottan ide bejuttatva csökkenti az 

éhséget, táplálékfelvételt, és ezzel 

testsúlyvesztést okoz. 

- Az arcuatus mag AgRP(NPY) és POMC 

neuronjai is tartalmaznak leptin 

receptort, de rajtuk a leptin ellentétes 

hatást fejt ki: 

- a neuronális aktivitásra 

- a neuropeptid expresszióra 

- a neuronális plaszticitásra 

- szinaptikus bemenetek 

- projekciók 



A zsírraktárakról tájékoztató hormonok 2: inzulin 

• A hasnyálmirigyből (Langerhans szigetek B sejtjeiből) szekretálódik 

• Felszabadulását a glükóz szint emelkedése váltja ki 

• Fő szerepe a glükóz szövetekbe való felvétele, de a táplálékfelvételt is 

gátolja 

• Mind alapszintje, mind az étkezés által indukált szintje függ 

a zsírraktárak mértékétől 

• A leptinhez hasonlóan a táplálékfelvételre kifejtett hatása 

elsősorban az arcuatus magon keresztül valósul meg 

• Mind az AgRP/NPY, mind a POMC neuronok tartalmaznak 

inzulin receptorokat, melyeken keresztül az inzulin ellentétes 

hatást fejt ki a két sejttípusra:  

 - gátolja az AgRP/NPY neuronokat 

 - serkenti a POMC neuronokat 
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Az arcuatus mag táplálékfelvételt szabályozó 

neuronjaira ható fő hormonális hatások 
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Összefoglalás: a táplálékfelvétel perifériás 

szabályozása 
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A táplálékfelvétel 

szabályozásában 

résztvevő 

legfontosabb 

perifériás szignálok 

kiindulási pontjai 
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AgRP neuronok optikai aktiválásának hatása a 

táplálékfelvételre nem éheztetett állatokban 

Aponte Y, Atasoy D, Sternson SM (2011) AGRP neurons are sufficient to orchestrate 

feeding behavior rapidly and without training. Nat Neurosci. 14:351–5. 



POMC neuronok optikai aktiválásának 

hatása a táplálékfelvételre 

Aponte Y, Atasoy D, Sternson SM (2011) AGRP neurons are sufficient to orchestrate 

feeding behavior rapidly and without training. Nat Neurosci. 14:351–5. 



Konklúzió: 

•  Az arcuatus mag AgRP neuronjait ingerelve nő a 

táplálékfelvétel, míg a POMC neuronokat aktiválva csökken 

 

Kérdés: 

•  Hogy változik a 2 sejttípus neuronális aktivitása a 

táplálékfelvétel során? 

 

Kísérleti elrendezés: 

•  Az arcuatus mag AgRP és POMC neuronok aktivitásának 

vizsgálata in vivo calcium ion szint mérés segítségével. 

 



Neuronális aktivitás fluoreszcenciával való mérése 

kalcium ion szenzor fehérjével: fiber photometry 

Chen C, Ling YC, Kuo TW, Knight ZA (2015) Sensory detection of food rapidly modulates 

arcuate feeding circuits. Cell 160:829-41. 



Kalcium ion szenzor fehérjék (GCaMP-k) 

Chen et al. (2013) Ultra-sensitive fluorescent proteins for imaging neuronal activity. Nature 499:295-300. 

: calcium-binding protein calmodulin 

: circularly permuted GFP (N és C terminális középen összekötve) 

  egy mesterséges vég létrehozva, amihez a CaM és az M13 kötődik 

: a miozin könnyűlánc-kináz M13 doménje 

Kalcium hiányában víz fér hozzá a 

chromofór régióhoz, ami meg- 

akadályozza a fluoreszcenciáját. 

A CaM konformációja megváltozik 

calcium ion bekötődésekor, ami 

változást okoz a GFP 

szerkezetében is, úgy, hogy 

ahhoz a víz hozzáférése csökken, 

fluoreszcenciája megnövekedik. 



Kalcium ion szenzor fehérjék módosításai 

Chen et al. (2013) Ultra-sensitive fluorescent proteins for imaging neuronal activity. Nature 499:295-300. 

Gond volt a GCaMP-vel az instabilitása, a kis Ca ion érzékenysége, és a 

lassú kinetikája. Ezen mutagenezissel javítottak: GCaMP2-8. 



Neuronális aktivitás fluoreszcenciával való mérése 

kalcium szenzor fehérjével: fiber photometry 

Chen C, Ling YC, Kuo TW, Knight ZA (2015) Sensory detection of food rapidly modulates 

arcuate feeding circuits. Cell 160:829-41. 



Neuronális aktivitás fluoreszcenciával való 

mérésének in vitro validálása 

Step currents -20 és +120 pA között 



Ghrelin hatása AgRP és POMC neuronok aktivitására 

Chen C, Ling YC, Kuo TW, Knight ZA (2015) Sensory detection of food rapidly modulates 

arcuate feeding circuits. Cell 160:829-41. 



Táplálék hatása AgRP és POMC neuronok aktivitására 

éheztetett és jóllakott egerekben 



Konklúzió: 

•  Az arcuatus mag AgRP és POMC neuronjai nemcsak 

hormonális szabályozás alatt állnak, hanem aktivitásukat a 

táplálék jelenléte gyorsan is képes szabályozni (neuronális 

mechanizmusokon keresztül). 

 

Kérdés: 

•  Számít-e a táplálék minősége a sejtek aktivitásának 

szabályozásában? 

 

Kísérleti elrendezés: 

•  Aktivitás mérése jóllakott és éheztetett egereknek adott finom 

és standard étel hatására. 

 



Táplálék vonzerejének hatása AgRP és POMC 

neuronok aktivitására (PB –peanut butter) 

Chen C, Ling YC, Kuo TW, Knight ZA (2015) Sensory detection of food rapidly modulates 

arcuate feeding circuits. Cell 160:829-41. 



Az AgRP és POMC 

neuronok szerepe a 

táplálkozási ciklus alatt 

Gyors idegi gátlás szerepe a 

táplálék megtalálásának hatására: 

álljon le a kereső viselkedés 



Hová vetülnek az AgRP sejtek? 

 

Minden AgRP sejt projekciója azonos? 

 

Mi a funkciója az egyes projekcióknak? 



Neuronális pályajelölésre alkalmas vírusok 

• Herpesviridae családba tartoznak, annak α-herpesvirusok (neurotrop) 

alcsaládjába 

 - Herpes simplex vírus 

 - Rabies (veszettség) vírus, és annak SAD (Street Alabama Dufferin)-B19 

 fajtája 

 - Pseudorabies vírus (Aujeszky-féle vírusnak is nevezik a veszettség 

 vírusától való megkülönböztetője után) 

• Örökítőanyaguk egy szabályos ikozaéder szerkezetű kapszidban 

helyezkedik el, melyet egy fehérjék által alkotott belső és egy 

glükoproteinekből álló külső burok vesz körül 

• A víruspartikulumok az axonok mentén terjednek a motorfehérjékhez 

kötődő glükoprotein burok segítségével 

• A glükoproteinek genetikai módosításával kizárólag retrográd irányban 

terjedő variánsok fejleszthetőek. Egy csak retrográdan terjedő természetes 

mutáns a Bartha Adorján által felfedezett pseudorabies törzs (Ba-PrV, az 

Aujeszky-féle betegség vakcina változata)  

• A fertőzött idegsejtből kikerülő víruspartikulumok a szinaptikus réseken 

keresztül a fertőzik a neuronokat: transszinaptikus terjedés 



Retrográdan 

terjedő, és 

transszinaptikusan 

fertőző vírus 

(Bartha 

pseudorabies) 

megjelenése az 

agyban a 

gyomorba való 

injekciót követően 



Retrográdan terjedő, 

és transszinaptikusan 

fertőző vírus (Bartha 

pseudorabies) 

megjelenése az 

előagyban a 

gyomorba való 

injekciót követően: 

 

Olyan agyterületek 

azonosítása, melyek 

az evés abbahagyását 

okozó perifériás 

telítettségi szignálok 

hatását 

befolyásolhatják 



A veszettség vírusának Env A burkot tartalmazó 

pszeudotípusa (EnvA-pseudotyped SADΔG-GFP)  

Callaway EM and Luo L (2015) Monosynaptic Circuit Tracing with Glycoprotein-Deleted 

Rabies Viruses. J. Neurosci. 35:8979-85. 

EnvA: Envelope protein from 

avian sarcoma/leukosis virus subtype A 



Az AgRP neuronok projekcióinak vizsgálati terve 

Betley JN et al (2013) Parallel, redundant circuit organization for homeostatic control 

of feeding behavior. Cell 155:1337-50. 



A PVH-ba vetülő AgRP sejtek más területre nem projiciálnak 



Különböző területre vetülő AgRP neuronok száma 

Betley JN et al (2013) Parallel, redundant circuit organization for homeostatic control 

of feeding behavior. Cell 155:1337-50. 



Konklúzió: 

•  A különböző agyterületekre vetülő AgRP neuronok különálló 

sejtcsoportokat képeznek, azaz nem ugyanazok a sejtek 

vetülnek a különböző agyterületekre. 

 

Kérdés: 

•  Mindegyik AgRP sejtcsoport aktiválódik éhezés, vagy ghrelin 

hatására? 

 

Kísérleti elrendezés: 

•  Retrográd vírussal szelektíven jelölt AgRP sejtcsoportok 

aktivációjának vizsgálata Fos technikával. 

 



Különböző területre vetülő AgRP neuronok 

éheztetés hatására bekövetkező aktivációja  

Betley JN et al (2013) Parallel, redundant circuit organization for homeostatic control 

of feeding behavior. Cell 155:1337-50. 

AgRP sejtek Fos 

aktivációja éhezés (food 

depriváció) hatására 

BNST-be és PAG-ba vetülő 

AgRP sejtek Fos aktivációja 

éhezés  hatására 



Konklúzió: 

•  A különböző agyterületekre vetülő AgRP neuronok különálló 

sejtcsoportokat képeznek, de mindegyik aktiválódik éhezés 

hatására. 

 

Kérdés: 

•  Mindegyik projekció hozzájárul a táplálékfelvétel 

növeléséhez? 

 

Kísérleti elrendezés: 

•  Táplálékbevitel mérése az egyes projekciók elkülönült 

optogenetikai aktivációjának hatására. 

 



Különböző AgRP projekciók hatása a táplálékfelvételre 



Különböző AgRP neuronok vetülete és funkciója 

Betley JN et al (2013) Parallel, redundant circuit organization for homeostatic control 

of feeding behavior. Cell 155:1337-50. 



Konklúzió: 

•  Az AgRP neuronok mind aktiválódnak éhezés hatására, de 

különböző célterületekre vetülnek, és nem minden vetület 

járul hozzá a táplálékfelvétel növeléséhez. 

 

 


