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Leptyna znanajako produkt genu otyłości ob jest
hotmonem białkowym zbudowanym zę 146 amino-
kwas ów. Miej s c em j ej prg dukcj i s ą komórk i tŁuszczo -
we (adipocyty), najważniejszymzaś zadantem jest re-
gulacj a p ob ierania p okarmu i utr zy mani e równowagi
pomiędzy zapasami i wydatkami energetycznymi.
Oddziaływanie leptyny na komórki odbyłva się p oprzez
specyficzne receptory błonowe, Zidentyftkowano
mRNA dla co najmniej pięciu izoform receptora lep-
tyny u myszy i ludzi (16,24). Wśród różnychizoform
receptora znajdująsię takie, u których brak jest dome-
ny wewnątrzkomórkowej, j ak i z wykształc oną w p eł-
ni domeną wewnątrzkomórkową zwane,, długą formą
receptora". Tylko receptory pełnej długości po połą-
częniu się z leptynąsązdolne dowzbudzenia systemu
drugiego przekaźnika.

W pełni wykształcony receptor dla leptyny zbudo-
wany jest z II42 aminokwasów. Segment zewnątrz-
komórkowy tworzy 817 aminokwasów, domenę trans-
błonową 21 aminokwasów, natomiast zakończenie,
zakotw ic zone w cytop lazmte, tw or zą3 0 2 amino kw a-
sy (11, 38). Homologia receptora owiec do receptora
u ludzi i myszy wynosi odpowiednio 84 i 1S% (33).
Miejscem ekspresji receptora leptyny jest tkanka tłusz-
czowa, serce, jądrajak i trzustka (24).Ponadto, obec-
ność receptorów leptyny stwierdzono we wszystkich
punktach osi przysadkowo-gonadowej u myszy i czło-
wieka (2I), co wskazuje na jej udział w regulacji pro-
cesów rozrodczych.

Leptyna jako homon w roz]Odzie

Leptynę uznano za braklĄące ogniwo pomiędzy
tkanką tfuszczow ą j ako rezerwami energe ty cznymi
organizmu a ośrodkami regulującymi funkcję rozrod-
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czą. Chociaż większośc danych doświadczalnych do-
tyczących leptyny i jej wpłyrvu na procesy roztodcze,
dotyczy kobiet i samic gryzoni,to mogąone dotyczyc
podobnych mechanizmów u zwierząt gospodarskich.
Właśnie u zwierząt domowych ilość pobieranego po-
karmu zwtększa zawartośc tŁaszczu podskórnego ob-
ntżając wartość spożywczątusz. Z kolei u zw:srząt
otłuszczonych obserwuje się problemy z prawidłowym
funkcjonowaniem rozrodu tj. wydłuzeniem okresów
między poro dami, co ma znane negatywne kons ekwen-
cje ekonomlcznę.

0ddziaływanie leptyny w podwzgónu

P rzy puszcza s ię, ż e leptyna opr ó cz udokumentowa.
nej roli w regulacji pobierania pokarmu, oddziaływu-
jąc n?podwzgórze, wpływa także na funkcje rozrod-
cze. Swiadc ząo tym znaczne ubytki masy ciała powo-
dujące obniżoną sekrecję gonadotropin, co wiąże się
zobniżonym stężeniem leptyny we krwi podczas gło-
dzenia (4, 8). Także doświadcze nia na małpach ( 1 7)
sugerują że obniżenie poziomu leptyny powoduje
zmniejszenie sekrecji gonadotropin. Wykazano, że u
małp głodzonych przez dwa dni i jednocześnie otrzy-
mujących leptynę, wystąpiło pulsacyjne uwalnianie LH
w porównaniu do grupy kontrolnej, u której nie obser-
wowano pulsów LH. Ponadto, mĄy te po podaniu lep-
tyny wykaą,rvaĘ dużo Wższe podstawowe stęzenie,
zarówno LH jak i FSH, w porównanitzę zwierzętami
kontrolnymi (6). Podobnie u myszy 1szczultow, po 48-
godzinnym głodzeniu, zanotowano redukcj ę częstotli-
wości pulsów LH, którą przez podanie lepĘny przy-
wracano do poziomu wyjściowego, obserwowanego u
normalnie karmionych zwierząt (4). Stwierdzono rów-
nież, że myszry z geneĘczną oĘłością ob/ob, tj. nie-
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z do lne do syntezy l eptyny, wykazuj ązup ełną ni epło d-
ność i hypogonadyzm wywołany niedoborem gonado-
tropin, porównywalny jedynie ze skutkami obserwo-
wanymi po kastracji (37). Sam ubytek masy ciaŁau
§ch myszy, wymuszony ograniczeniem poboru pokar-
mu, nie przywr acałpłodno ści. Natomiast podanie lep-
tyny samicom myszy ob/ob powodowało szybkie przy-
wró ceni e pro c e sów t o zr o dczy ch, przypus zczalnię
przez stymulację uwalniania LHRH (10). Fakt odkry-
cia mRNA receptora leptyny w jądrach łukowatych i
brzuszno-po środkowych podwzg órza u wielu gatun-
kow zwier ząt, dodatkowo potwier dza możItwośc od-
dziaĘwania leptyny na funkcje tozrodcze w struktu-
rach podwzgorza, Obydwa te regiony mózgowia są
ośrodkami regulacji zarówno poboru pokarmu, jak i
pro c e sów r ozr odczy ch. Poniewa ż wykazano, że lepĘ -
na sĘmuĘ e uwalnianie LHRH w p odwzgórzu (26, 40),
dlatego prĄlpuszcza się, ze przekazuje ona sygnĄ bez-
pośrednio do neuronów zawierających LHRH. Jednak
w badaniach przeprowadzonych u szczarów ( 1 9) i maĘ
(I7 ) zaobserwowano j edynie niewielką koekspresj ę
LHRH i receptora lepłny.Dlatego sądzi się, żemożlt-
we jest działante leptyn na uwalnianie LHRH poprzęz
nerwowe komórki pośredniczące,

S ub st ancj ami p o śre dn ic zący mi w działaniu l eptyny
na neurony LHRH mogą być produkty genu propio-
melanokoĘkotropowego (POMC), takie j ak B-endor-
fina i hormon adrenokortykotropowy (ACTH). Sub-
stancje te sąobecne w neuronach POMC (12,25) zlo-
kalizowanych w jądrach łukowatych, czyltw miejscu
silnej ekspresji receptora leptyny. Neurony POMC
mają bezpośredni synaptyczny kontakt z neuronami
LHRH (25). Badania hybrydyzacji in sifu z zastoso-
waniem podwójnej sondy molekularnej wykazaŁy
współistnienie mRNA zarówno dla POMC, jak i dla
receptora leptyny w jądrach łukowaĘch u szczurów i
małp (I7). Ponadto potwierdzono obecność receptora
leptyny i immunoreaktywnośó dla ACTH w Ęch sa-
mych rejonach podwzgorza (19). Dodatkowo u my-
szy ob/ob ilość mRNA dla POMC wynosiła około50-
]Dońwartości zanotowanej u normalnych myszy, pod-
czas gdy podanie leptyny niwelowało tę różnicę (33).
O znacza to istnienie potencj alnych mozliwo ści oddzia-
łyłvania leptyny na funkcje rozrodu podczas głodu,
przęz zmianę dostępności produktów genu POMC.
Potwierdzeniem tej możliwości są dane mówiące o
zaangażowanil zarowno B-endorfiny jak i a-MSH w
regulacji zywienia i procesów rozrodu (9), Postuluje
się więc, żeleptynapodobnie jak w przypadku hamo-
wania poboru pokarmu, działa częściowo przez pod-
wzgórzow e receptory melanokoĘny Ęp a(i|rlCĄ Q Ą,
chociaż do tej pory nie potwierdzono tego działania
badaniami z zastosowaniem agonistów i antagonistów
tych receptorów (32).

Ko lej nym możliwym po średnikiem w działaniu lep-
tyny na uwalnianie LHRH j est tlenek azotu §O) (3 9).
Wykazano, że uwalniany z neuronów NO-ergtcznych
w jądrach łukowatych wyniosłości pośrodkowej pod-

wzgórza NO wpłyrva na uwalnianie LHRH. Ponadto
wykazano, że leptyna stymuluj e j ednoczesne uwalnia-
nie NO i LHRH (40). Zaobserwowano równteż, że NO
uwolniony pod wpłyrvem leptyny działa na zakoiczę-
nia neuronów LHRH i w ten sposób indukuje sekrecję
LHRH. Istrriej ą takze dowody po średnie go wpływu NO
na sekrecję LHRH w po dwzgorza. Tlenek azota oprocz
aktylvacji cyklazy guanylowej generującej cGMĘ sty-
muluje również cyklooksygenazę, w wyniku częgo
uwalniana jest w podwzgorzu PGE,, która z kolei
wpływa na sekrecję LHRH (39).

Inną sub st ancJ ą p o śre dni c z ąc ą w pr zekazy w anil
sygnałów od leptyn do neuronów LHRH może byó
NPY odkryty w jądrach łukowa§ch podwzgórua(23).
Poziom mRNA dla NPY w jądrach łukowatych wzra-
sta u zwierząt głodzonych, jak i zw.ieruąt z niedobo-
rem leptyny (31).Neurony zawierające mRNA dla
NPY również wykazują ekspresję mRNA receptora
leptyny (17), sugerując możliwość bezpośredniego
wpływu l<rązącej leptyny na syntezę NPY. Wykazano,
ze NPY przy chronicznymwpływie niskich stężeń es-
trogenów hamuje uwalnianie LHRH i w konsekwencji
LH (23), Ponieważ leptyna w podwzgórza dziŃa jako
inhibitor syntezy i uwalniania NPt dlatego właśnie
neuropeptyd Y uważa się za ogniwo pomiędzy lepty-
ną a neuronami LHRH,

Przedstawione drogi, poprzez które leptyna wpły-
wa na uwalnianie LHRH nie wykluczająsięwzajem-
nie, a ich różnorodność i wielotorowość może być
mechanizmemzabezpieczającymwsytuacjachzakło-
cenia j ednej z dr ó g regulacyj nych, Swiadc zy ó to r ow -
nteżmożę o znaczeniu leptyny w regulacji procesów
rozrodczy ch na poziomie podwzgórzowym.

Rola leptyny w plzysadce i gonadach

Obok pośredniego wpływu na uwalnianie gonado-
tropin p opr zez stymulacj ę wybranych j ąder p o dwz gó -
rua, Ieptynte przyp i suj e s ię b ezp o średnie stymulowa-
nie uwalniania LH w przysadce. Jest to możliwe, po-
nieważ w przednim płacie przysadki odkry.to mRNA
dla dfugiej fo*y receptora leptyny (7, I1). Ponadto
Yu i wsp. (39) dostarczyli dowodów na funkcjonal-
nośó tego receptora wykazując , że leptyna stymuluje
uwalnianie gonadotropin zptzysadki szczurów in vi-
tro.

W jajniku również odkryto receptor leptyny (13).
Wskazuje to na bezpośrednie oddziaĘwania leptyny
na funkcj e j ajnika z pominięciem podwzg orzalub przy-
s adki, Za istotnąro l ą 1 eptyny w pro c e s ac h r o zr o dc zy ch
samicy przęmawla fakt, że stężenie tego hormonu w
przeliczentu na masę tkanki tŁaszczowej jest 3 razy
wyższe u kobiet niżumężczyzn. Stwierdzono, ze es-
trogeny nie są odpowiedzialnę za te różnice, gdyż ich
podanie nie spowodowało istotnych zmianw stężeniu
leptyn we krwi (20). Ten swoisty dymorfizm płciowy
możnabyłobyw7Ąłumaczyćdziałaniemandrogenów.
Wykazano bowiem, że otyłość umężczyznjest zwią-
zana ze stanem hypogonadalnym, podczas gdy u ko-
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Ryc. 1. Schemat udziału Ieptyny w uwalnianiu gonadotropin
za pośrednictwem neuronów podwzgórzowych

biet zwtązana j est ona ze wzmożonąprodukcj ą andro-
genów jajnikowych (14). Ponadto wykazano, że lep-
tyna w fizjologicznych stężeniach (15) hamuje indu-
kowaną przęz insulinę produkcję progesteronu i an-
drostendionu w bydlęcych komórkach tekalnych pę-
cher zyka j ajni kow e g o . B e zp o śre dn ie działanię l epty -
ny w jajniku wykazanotakżeprzy użyciu jej rekombi-
nowanej formy, która hamowała produkcję estradiolu,
indukowaną zarówno przęz IGF-I(40), jak i insulinę
(36) w komórkach granulozy pęcherzyka jajnikowego
bydła. Sugeruje to, iż leptyna w jajniku, odwrotnie niż
w podwzgórzuiprzysadce, wpływa hamująco na funk-
cję jajnika. Dotychczas nie udało się ustalić dlaczego
leptyna sĘmuluj e o ś p o dwz gó r zow o -pt zys adkową do
produkcji LHRH, a w następstwie wpływa na uwal-
nianie LH i FSH, natomiast hamuje produkcję stero-
idów w jajniku. Rozwiązanlę tego problemu wymaga
więc dalszych, dogłębnych badań.

Istotne oddziaływanie leptyny na plocesy rozrodu
podkreśla fakt,że ekspresja genu ob w komórkach bia-
łej tkanki tłus zc zowej stymulowana j e st pTzęz czynnt-
ki uwazane również za stymulatory procesow rozrod-
czych. Są nimi insulina, glukokorlykoidy, noradrena-
lina (29).Wskazuje to na powiązania regulacyjne i
wzajemne przenikanie się funkcji rozrodczych i meta-
bolicznych. Jednak pomimo zidentyfikowania recep-
tora dla leptyny i wykazania jego funkcjonalności w
wielu tkankach układu rozrodczego, główna jej droga
oddziaŁywania na procesy rozrodu odbyłva się poprzez
receptory w podwzgórzu (38).

Rola leptyny w doirzewaniu płciowym

Sugeruje się, że leptyna jest niezbędna w procesie
osiągania dojrzałości płciowej. W tym czasię stężenie
LHRH zaczynawzrastać i nie jest jasne co zapocząt-
kowuje stymulację uwalniania tego hormonu w pod-
wzgorzu (1). Rozwuając hipotezę Kennedy'ego i Mi-
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try Q2) mówiącą żę czas osiągania dojrzałości płcio-
wej zależy od bilansu energetycznego w organizmls,
Foster (18) podjął próbę, która mogłaby wyjaśnić ini-
cjację procesu dojrzewania. Przyjf, on, że do rozpo-
częcia uwalniania LHRH z podwzgorza konieczne są
następujące elementy:

zmtana metab o li zmu ener gety czne go s ki erow ane -
go pierwotnie na wymagania wzrostowe,

- przyrost zapasow energeĘcznych w postaci od-
kładającej się tkanki tłuszczowej,

- obecność czynnikakrĘącego we krwi, który od-
zwi erc i e dl a łby zmiany w mętab o lizmi e energe Ę czny m
iw zapasach energii,

Czy jednak leptyna jest tym czynnikiem i czy od-
grywa kluczową rolę w zap o czątkowaniu uwalniania
LHRH, pozostaje nadal kontrowersyjne. Nie jest bo-
wiemwiadomo, czy obwodowe stężenie lepĘny zmie-
nia się znacząco podczas rozwoju osobniczego. Ob-
wodowe stężenie tego hormonu u ludzi różni się lv
poszczegolnych badaniach (5), co utrudnia ostateczną
interpretację danych. Natomiast u maĘ nie stwierdzo-
no wzrostu stęzenia leptyny we krwi w czasie dojrze-
wania (28). Z kolei u myszy stężenie leptyny w oso-
czu gwałtownie wzrasta jedynie we wczesnej fazie
dojrzewania,po czym obntża się do poziomu podsta-
wowego (3), zaś u szczurów wykazano stopniowy
wzrost obwodowego stężenia leptyny w czasie dojrze-
wania (27). Wykazano ponadto, ze podanie leptyny
przyspieszyło inicjację dojrzewania u normalnych sa-
mic mys zy (2) . D ane te uz as adni ająhip otezę, iż lepty -
na może by c czynntki em ini cj uj ącym przej ście do doj -
r zało ści płc iowej l zw ter ząt lab oratoryj nych. Ob ecni e
nie ma równie vnrystarczająco dużo danych by stwier-
dzić, żę możę ona pełnić podobną funkcję u zwterząt
gospodarskich. Zasadniczym jednak pytaniem jest. czy
i na ile dojrzewanie l zwieruąt gospodarskich zależy
od zapasów tkanki tłuszczowej i ewentualnego czyn-
nlkaz niej pochodzącego. W literaturze istniejąroz-
bieżności co do roli poziomu otłuszczenia w docho-
dzeniu do dojrzałości. Loszki z wysokim wskaźnikiem
przyrostu i podwyższoną grubością tkanki tłaszczo-
wej na gr zbte cie, sp owodow aną żyw teni em wys oko -
ener gety cznymi dawkami pokarmowymi, byĘ młod-
sze i ctęższe w czasie osiągania dojrzałości płciowej
niż te, które karmiono paszami niskoenergetycznymi.
Ponadto, każdy dodatkowy milimetr grubości tŁusz-
czu na grzbtecie u osobników o masie 99 kg obniżał
wiek osiągantadojrzałości o około 3 dni (15). Podob-
nie Beltranena i wsp. (7)wykazali, że loszki katmione
w r ożn1l sp o s ób, o siągały do jrzało śc p o przekro cz eniu
podobnej masy i grubości tŁuszcztl, ale w rożnym wie-
ku. Jednakże badania innych autorów (30), wskazywa-
Ę zarowno na dużąróżnorodność wieku, masy ciała i
zawartości thlszczttw fuszy w czasie dojrzewania u lo-
szek karmionych do woli. Obserwacje te sugerują że
grubość warstwy thnzczowej nie jest jedynym sygna-
łem informującym o stanie zasobów energetycznych
zw ier zęcia. Je ś l i w tęc pr zy j ąć, że \epty na w y dzielana



z tkanki tłuszczowej u świń pełni tę samą rolę co u
gryzonl i naczelnych (35), to stężenie tego hormonu
powinno być podwyższonę u loszek bardziej otłusz-
czonych. Natomiast podwyższony poziom leptyny we
krwi mógłby byc sygnałem inicjującym czas osiąga-
nia dojrzałości płciowej. Teoria ta zyskuje coraz wię-
cej zwolenników, jednak powinna być wsparta więk-
sząIiczb ą do św i adc z eń na zw ier zętach go sp o darski ch.

Przedstawione dane wskazują że leptyna jest waz-
nym o gniwem w łańcu chu zdar zeń doprowadz aj ący ch
do dojrzałości płciowej, owulacji, zaburzęi w rozro-
dzie ttp . Zw i ązek ży w ienia z r o zr o demj e s t o c zyw i s ty.
Możliwe jednak, że dotychczasowe ingerencje w po-
tencjał genetyczny zwieruąt sprawiły, żę ten mecha-
nizm sprzężeńzwtotnych między żywieniem a proce-
sami rozrodu został w znacznym stopniu rozregulo-
wany. Szybki przyrost masy ciała u świń i częsty nie-
dorozwój narządu rodnego oraz niedoczynność osi
podw zgorze-przysadka- gonady, to j eden przykŁad.
Natomiast zj awisko uj emnego bilansu energetyczne-
go u krów wysoko wydajnych, zakłocające procesy
rozrodu, to inny przykładna potwierdzenie tej tezy,
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