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Leptin



Leptin

•  Leptin egy zsírszövet által termelt hormon. 

•  A leptin keringő szintje a zsírszövet mennyiségével korrelál.

•  Túltápláltság megemeli a leptin keringő szintjét.

•  Éhezésben a leptin szintje rapidan csökken.

•  Leptin adagolás csökkenti a táplálékfelvételt, fokozza az energialeadást és súlyvesztést 
okoz.

•  Elhízott emberekben magas a leptin szint.

Leptin



Leptin hiány előfordulása emberben 

Farooqi J Clin Invest. 2002

Leptin kezelés
előtt                       utána



Perifériás
táplálkozást
serkentő 
hormon:

Ghrelin

Perifériás táplál-
kozást gátló
hormonok:

Leptin
Insulin
PYY
CCK

Marx J Science 2003

Metabolitok:
Zsírsavak
Aminósavak
Glükóz



Inzulin

•  A pancreas Langerhans szigetei termelik

•  Táplálékfelvétel gyorsan emeli a vér inzulin szintjét.

•  Éhezés hatására csökken az inzulin szint a vérben.

•  A vérben keringő szintje a zsírszövet mennyiségével korrelál.

•  Centrális inzulin adagolás csökkenti a táplálékfelvételt és fokozza az energialeadást.

•  A periférián az inzulin elősegíti a glükóz glükogénként tárolását az izomban és a 
májban, csökkenti a májban a glükoneogenezist, fokozza a zsírsav termelést és tárolást a 
zsírszövetben és elősegíti a fehérje szintézist.



Ghrelin

•  Legnagyobb mennyiségben a gyomor nyálkahártyájának sejtjei termelik

•  A vérben keringő szintje negatívan korrelál a  zsírszövet mennyiségével.

•  Táplálékfelvétel és elhízás csökkenti a ghrelin szintet.

•  Éhezés hatására megemelkedik a ghrelin szint a vérben.

•  A ghrelin elsőként felismert hatása a növekedési hormon ürülésének fokozása volt.

•  Ghrelin kezelés emellett részben a GH szekretagóg hatástól függetlenül is fokozza a 
táplálékfelvételt és a zsírszövet nagyságát.



Schwartz MW Nature 2000

A központi idegrendszer és a perifériás szervek kapcsolata



Barsh & Schwartz, 2002

NPY/AGRP

α-MSH/CART

Fekete et al., 2000

Arcuatus idegmag

Hahn Nature Neurosci 1998



Ahima Endocrinology 1999

Arcuatus idegmag sejtjeinek szabályozása



Az AGRP/NPY, illetve a POMC/CART sejtek szerepe a 
táplálékfelvétel szabályozásában

Gropp et al., Nat Neurosci. 2005



Melanokortin rendszer mutációi

Krude Trends in Endocrinology and Metabolism 2000

POMC -/-

MC4R mutáció

MC4R -/- MC4R +/+

Farooqi NEJM 2003

Xu PNAS 2031



GABAerg neuronok szerepe az energiaháztartás 
szabályozásában

Balthasar et al. Neuron 2004

Vong et al. Neuron 2011



Másodlagos energiaháztartást szabályozó központok

Infundibulum

PVN

Timper és Brüning, Disease Models and Mechanisms 2017 

PVN: 
Neuroendokrin tengelyek szabályozása
Táplálékfelvétel szabályozása
Szimpatikus rendszer aktiválása

DMN:
Energialeadás szabályozása a BAT-on 
keresztül

Laterális hypothalamus
Táplálékfelvétel serkentése
Kapcsolat a reward rendszerrel

Ventromediális mag:
Glükóz homeosztázis szabályozása



Arcuatus magon kívüli leptin szenzitív sejtcsoportok

-Hypothalamikus dorzomediális mag

-Neurotenzin idegsejtek a laterális hypothalamusban

-Ventrális tegmentális terület

-Nucleus tractus solitarii

-Ventrális tegmantális 

-…

-…
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C1/A1
C1/A1

AP
NTS

AP

Zsír

Leptin

Nucleus tractus solitarii

Gasztrointesztinális 
hormonok Nervus vagus:

Közvetíti a béltraktus mechano- és 
kemoreceptoraiból származó 
információt és a béltraktusban 
felszabaduló hormonok (CCK, 
szerotonin, GLP1, leptin…..) parakrin 
hatását.



Agytörzsi központok a táplálkozás szabályozásában

Jean A Physiol Rev 2001;81:929-969

Presenter
Presentation Notes
Diagram of the swallowing central pattern generator (CPG). The CPG includes two main groups of neurons located within the medulla oblongata: a dorsal swallowing group (DSG) located within the nucleus tractus solitarii (NTS) and the adjacent reticular formation and a ventral swallowing group (VSG) located in the ventrolateral medulla (VLM) adjacent to the nucleus ambiguus (nA). The DSG contains the generator neurons involved in triggering, shaping, and timing the sequential or rhythmic swallowing pattern. The VSG contains the switching neurons, which distribute the swallowing drive to the various pools of motoneurons involved in swallowing. It should be noted that the pathway including the peripheral afferent fibers, neurons in the DSG and VSG, and motoneurons forms an oligosynaptic loop involved in swallowing and the elementary reflexes (see text for additional information). [Adapted from Jean (153).]



Agytörzsi központok a táplálkozás szabályozásában

- Decerebrált állatok képesek rágni, nyelni, táplálékot elutasítani
és szabályozni a táplálékfelvétel mennyiségét.

- De nem képesek változtatni a táplálékfelvétel mennyiségét az     
energiaraktárak állapotának megfelelően (Pl. éhezés után nem 
növeli.

- E funkcióhoz már szükséges a hypothalamikus sejtcsoportok és 
az agytörzsi központok kapcsolata

Presenter
Presentation Notes
Diagram of the swallowing central pattern generator (CPG). The CPG includes two main groups of neurons located within the medulla oblongata: a dorsal swallowing group (DSG) located within the nucleus tractus solitarii (NTS) and the adjacent reticular formation and a ventral swallowing group (VSG) located in the ventrolateral medulla (VLM) adjacent to the nucleus ambiguus (nA). The DSG contains the generator neurons involved in triggering, shaping, and timing the sequential or rhythmic swallowing pattern. The VSG contains the switching neurons, which distribute the swallowing drive to the various pools of motoneurons involved in swallowing. It should be noted that the pathway including the peripheral afferent fibers, neurons in the DSG and VSG, and motoneurons forms an oligosynaptic loop involved in swallowing and the elementary reflexes (see text for additional information). [Adapted from Jean (153).]
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Hypothalamikus és agytörzsi központok kapcsolata

PB



Q Wu et al. Nature 000, 1-4 (2012) 
doi:10.1038/nature10899

Hypothalamikus és agytörzsi központok kapcsolata



Schwartz MW Nature 2000

Homeosztatikus szabályozó körök



Timper és Brüning, Disease Models and Mechanisms 2017 

Elhízás/ magas zsírtartalmú diéta hatása



Homeosztatikus szabályozás vs. Reward szabályozás



-Számos kísérleti adat alátámasztja, hogy a táplálék a 
pszichoaktív vegyületekhez hasonlóan függőséget okoz.
-A magas kalória tartalmú ételeknek (édes, magas zsírtartalmú) 
magas a reward értéke
-Operant conditioning kísérletekben patkányok szaharózért pont 
ugyanolyan aktívan dolgoznak, mint alkoholért vagy pszichoaktív 
vegyületekért
-A nucleus accumbensben szacharóz vagy étolaj fogyasztása 
pszichoaktív vegyületekhez hasonlóan dopamin felszabadítást 
okoz.

Táplálék reward



Hankir et al. Trends in Endocrinology and Metabolism 2015, 26:223–230

Dopaminerg pályák a táplálékfelvétel szabályozásában



Energiaháztartást szabályozó (szürke) and reward hálózatok (rózsaszín)

Figlewicz D P , Benoit S C Am J Physiol Regul Integr Comp 
Physiol 2009;296:R9-R19

©2009 by American Physiological Society

Presenter
Presentation Notes
Energy regulatory (gray) and reward circuitry (rose) and major synaptic connections. Green labels highlight targets of insulin and leptin; blue labels highlight targets of insulin (not determined for leptin). CNS, central nervous system; PPTN, pedunculopontine tegmental nucleus; PVN, paraventricular nucleus; PF, prefrontal; VTA, ventral tegmental area; SNC substantia nigra pars compacta; NAcc, nucleus accumbens; LH, lateral hypothalamus; ARC, arcuate nucleus.
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Energiaháztartás és a reward kapcsolata



Leptin regulates brain responses to food images. 

I. Sadaf Farooqi et al. Science 2007;317:1355

Published by AAAS

Presenter
Presentation Notes
Leptin regulates brain responses to food images. (A). Leptin reduces activation in the nucleus accumbens-caudate and putamen–globus pallidus regions in subject 1 (S1) and subject 2 (S2) (linear regression coefficients; mean ± SE). Visual cortex showed no response to leptin. (B) Nucleus accumbens-caudate and (C) putamen–globus pallidus are activated by food stimuli (threshold P <0.05; correctedfor multiple comparisons). (D) A three-way interaction between stimulus (food versus nonfood images), fasted or fed state, and leptin localized to nucleus accumbens-caudate (fig. S1A). Mean corrected activity from this region (y axis) is plotted against the ranked liking for foods. Each block comprised five foods; mean liking ratings for each block were ranked and plotted against nucleus accumbens-caudate activity for that block in the fasted (black) and fed (gray) states, pre- and postleptin. Before leptin treatment, activation in nucleus accumbenscaudate correlated positively with liking in both fasted (P <0.05) and fed (P < 0.05) states. After leptin treatment, activation correlated with liking ratings only in the fasted state (P <0.05).



Reward szerepe az elhízásbanReward szerepe az elhízásban



Denis et al. Cell Metabolism 2015

A homeosztatikus és reward pályák szerepe 
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ACTH (fmol/l) Kontroll 30.1±1.8
Éhező 42.5±8.1

Kortikoszteron
(pmol/ml)

Kontroll 64.1±0.8
Éhező 174.3±48.1

Kontroll Éhező

CRH mRNS

A hipotalamusz-hipofízis-mellékvese tengely 
aktivitása éhezésben



A PVN NPY beidegzésének eredete

DBH\PNMT\
CRHAGRP\PNMT

\CRH



NPY hatása a hypophysiotrop CRH neuronokra

Kontroll NPY
PVN
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EM
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α-MSH hatása a CRH neuronokra

Kontroll Éhező

Éhező+300ng α-MSHÉhező+150ng α-MSH

PVN

ARC

EM

CRH

+

α-MSH
CART

-

AGRP
NPY
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Glükokortikoidok hatása az anyagcserére

-Fokozza a májban a glükoneogenezist
-Csökkenti a zsírszövet és izmok inzulin 
érzékenységét és ezáltal a glükóz felvételét
Az így okozott glükóz szint emelkedés inzulin 
szint emelkedést okoz.
-A viscerális zsírszövetben több a glükokortikoid
receptor és az aktiváló 11BHSD enzim, így 
hatásuk jobban befolyásolja a viscerális
zsírszövetet a szubkután zsírszövethez képest.
-Akutan fokozza a zsírok lebontását, de hosszú 
távon a zsírszövet centralizálódását, viscerális
obezitást okoz.
-Lipogenikus hatást inzulin jelenlétében az LPL-
serkentésével fejti ki.

Rosmond, Psychoneuroendocrinology 2005



Stressz

40%
Csökkent 

táplálékfelvétel

Alacsony BMI Magas BMI



Stressz hatása laboratóriumi állatokra

- Normál (alacsony zsírtartalmú) tápon tartott rágcsálók ismételt 
immobilizációs stressz hatására fogynak. Az első napokban a lean
body mass csökken, majd később a zsírszövet mennyisége is.
-Magas zsír- és cukor tartalmú táp adásával kivédhető a súly 
csökkenése, amit  a magas energiatartalmú táplálék glükokortikoid
választ csökkentő hatásának tulajdonítanak.
-Állatokban a glükokortikoidok krónikus adása testsúly csökkenés 
okoz. Viszont, ha a glükokortikoid kezelt állatok cukor oldatot is 
kapnak, akkor létrejön a Cushing szindrómára emlékeztető elhízott 
fenotípus.





Glükokortikoidok hatása a táplálék preferenciára 

1. Patkányok a glükokortikoidok hatására fokozzák a cukor és 
zsír felvételt.

2. Glükokortikoidok növelik az inzulin szintet.
3. Inzulin hiányban nincs hatása a glükokortikoidoknak a

táplálék preferenciára, de fokozzák a normál táp fogyasztását.
4. Mivel a zsírok és szénhidrátok fogyasztása csökkenti az 

állatok CRH és ACTH szintjének emelkedését stressz 
hatására, feltételezhető, hogy a glükokortikoidok hatására 
bekövetkező táplálék preferencia változás hozzájárul a 
stresszhez történő adaptációhoz. 

5. A glükokortikoidok zsír rediszt-
ribuciót okoznak.



1. Kortikoszteron gátolja a POMC és serkenti az NPY 
idegsejteket az arcuatus idegmagban e sejtek szinaptikus
bemenetének átrendezésén keresztül. 

2. Stressz serkenti az NPY szintézist az arcuatus idegmagban.

Glükokortikoidok hatása az  arcuatus idegmag sejtjeire



Glükokortikoidok és CRH hatása a memóriára

1. Glükokortikoidok és a CRH az amygdalára, hippocampusra, 
insulára és anterior cingulate kéregre hatva fokozza a 
memóriát és a tanulást különösen negatív emocionális 
események hatására.

2. Ez elősegíti, hogy asszociáció jöjjön létre a stressz és a magas 
élvezeti értékű táplálékok hatására létrejövő jobb közérzet 
között. 

3. A komfort táplálékfelvétel rendszeres gyakorlása abdominális
obezitáshoz vezet, mivel a viscerális zsírszövet érzékenyebb 
glükokortikoidokra.



Perifériás NPY szerepe a stressz indukált obezitásban

1. Stressz fokozza az NPY ürülést a zsírszövetet beidegző 
szimpatikus végződésekből

2. Fokozott NPY ürülés Y2 receptoron keresztül serkenti a 
zsírszövetben az angiogenezist és az adipociták osztódását 
és differenciálódását. Ezen keresztül abdominális obezitást
okoz.
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Schaumberg et al. European eating disorders review: the journal of the Eating Disorders Association 2017





Anorexia Nervosa
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed as having Anorexia Nervosa a person must display:
Persistent restriction of energy intake leading to significantly low body weight (in context of what is minimally 
expected for age, sex, developmental trajectory, and physical health) .
Either an intense fear of gaining weight or of becoming fat, or persistent behaviour that interferes with weight gain 
(even though significantly low weight).
Disturbance in the way one's body weight or shape is experienced, undue influence of body shape and weight on self-
evaluation, or persistent lack of recognition of the seriousness of the current low body weight.

Subtypes:
Restricting type
Binge-eating/purging type

Bulimia Nervosa
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed as having Bulimia Nervosa a person must display:
Recurrent episodes of binge eating. An episode of binge eating is characterised by both of the following: 

Eating, in a discrete period of time (e.g. within any 2-hour period), an amount of food that is definitely larger 
than most people would eat during a similar period of time and under similar circumstances. 
A sense of lack of control over eating during the episode (e.g. a feeling that one cannot stop eating or control 
what or how much one is eating).

Recurrent inappropriate compensatory behaviour in order to prevent weight gain, such as self-induced vomiting, 
misuse of laxatives, diuretics, or other medications, fasting, or excessive exercise.
The binge eating and inappropriate compensatory behaviours both occur, on average, at least once a week for three 
months.
Self-evaluation is unduly influenced by body shape and weight.
The disturbance does not occur exclusively during episodes of Anorexia Nervosa.



Binge Eating Disorder
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed as having Binge Eating Disorder a person must display:
Recurrent episodes of binge eating. An episode of binge eating is characterised by both of the following: 

Eating, in a discrete period of time (e.g. within any 2-hour period), an amount of food that is definitely larger than 
most people would eat during a similar period of time and under similar circumstances. 
A sense of lack of control over eating during the episode (e.g. a feeling that one cannot stop eating or control what 
or how much one is eating).

The binge eating episodes are associated with three or more of the following: 
eating much more rapidly than normal
eating until feeling uncomfortably full
eating large amounts of food when not feeling physically hungry
eating alone because of feeling embarrassed by how much one is eating
feeling disgusted with oneself, depressed or very guilty afterward

Marked distress regarding binge eating is present
Binge eating occurs, on average, at least once a week for three months
Binge eating not associated with the recurrent use of inappropriate compensatory behaviours as in Bulimia Nervosa and 
does not occur exclusively during the course of Bulimia Nervosa, or Anorexia Nervosa methods to compensate for 
overeating, such as self-induced vomiting.
Note: Binge Eating Disorder is less common but much more severe than overeating. Binge Eating Disorder is associated 
with more subjective distress regarding the eating behaviour, and commonly other co-occurring psychological problems.
Pica
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed with Pica a person must display:
Persistent eating of non-nutritive substances for a period of at least one month.
The eating of non-nutritive substances is inappropriate to the developmental level of the individual.
The eating behaviour is not part of a culturally supported or socially normative practice.
If occurring in the presence of another mental disorder (e.g. autistic spectrum disorder), or during a medical condition 
(e.g. pregnancy), it is severe enough to warrant independent clinical attention.

Note: Pica often occurs with other mental health disorders associated with impaired functioning.



Rumination Disorder
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed as having Rumination Disorder a person must display:
Repeated regurgitation of food for a period of at least one month Regurgitated food may be re-chewed, re-swallowed, 
or spit out.
The repeated regurgitation is not due to a medication condition (e.g. gastrointestinal condition).
The behaviour does not occur exclusively in the course of Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, BED, or 
Avoidant/Restrictive Food Intake disorder.
If occurring in the presence of another mental disorder (e.g. intellectual developmental disorder), it is severe enough to 
warrant independent clinical attention.

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed as having ARFID a person must display:
An Eating or Feeding disturbance as manifested by persistent failure to meet appropriate nutritional and/or energy 
needs associated with one (or more) of the following: 
Significant loss of weight (or failure to achieve expected weight gain or faltering growth in children). 
Significant nutritional deficiency
Dependence on enteral feeding or oral nutritional supplements
Marked interference with psychosocial functioning
The behavior is not better explained by lack of available food or by an associated culturally sanctioned practice.
The behavior does not occur exclusively during the course of anorexia nervosa or bulimia nervosa, and there is no 
evidence of a disturbance in the way one’s body weight or shape is experienced.
The eating disturbance is not attributed to a medical condition, or better explained by another mental health disorder. 
When is does occur in the presence of another condition/disorder, the behavior exceeds what is usually associated, and 
warrants additional clinical attention.



Other Specified Feeding or Eating Disorder (OSFED)
According to the DSM-5 criteria, to be diagnosed as having OSFED a person must present with a feeding or eating 
behaviours that cause clinically significant distress and impairment in areas of functioning, but do not meet the full 
criteria for any of the other feeding and eating disorders.
A diagnosis might then be allocated that specifies a specific reason why the presentation does not meet the specifics 
of another disorder (e.g. Bulimia Nervosa- low frequency). The following are further examples for OSFED:
Atypical Anorexia Nervosa: All criteria are met, except despite significant weight loss, the individual’s weight is 
within or above the normal range.
Binge Eating Disorder (of low frequency and/or limited duration): All of the criteria for BED are met, except at a 
lower frequency and/or for less than three months.
Bulimia Nervosa (of low frequency and/or limited duration): All of the criteria for Bulimia Nervosa are met, except 
that the binge eating and inappropriate compensatory behaviour occurs at a lower frequency and/or for less than 
three months.
Purging Disorder: Recurrent purging behaviour to influence weight or shape in the absence of binge eating
Night Eating Syndrome: Recurrent episodes of night eating. Eating after awakening from sleep, or by excessive 
food consumption after the evening meal. The behavior is not better explained by environmental influences or social 
norms. The behavior causes significant distress/impairment. The behavior is not better explained by another mental 
health disorder (e.g. BED).

Unspecified Feeding or Eating Disorder (UFED)
According to the DSM-5 criteria this category applies to where behaviours cause clinically significant 
distress/impairment of functioning, but do not meet the full criteria of any of the Feeding or Eating Disorder criteria. 
This category may be used by clinicians where a clinician chooses not to specify why criteria are not met, including 
presentations where there may be insufficient information to make a more specific diagnosis (e.g. in emergency 
room settings).



Előfordulás

-A nők 1-2%-a érintett a kórképekben

-A nők esetében 10 (AN) illetve 2 (BN)-szor gyakoribb a 
táplálkozási zavarok előfordulása, mint férfiaknál.

-Jellemzően a serdülőkor idején jelentkeznek a tünetek, 
habár előfordulhat fiatalabb korban is.



Rizikó faktorok

Anorexia nervosa

-Szülészeti komplikációk
-Gyerekkori evési és alvási 
problémák

-Túlzott testedzés
-Túlzottan aggódó szülői 
gondoskodás

-Mániás személyiségi jegyek
-Túlzott tökéletességre 
törekvés

-Negatív önértékelés

Bulémia nervosa

-Szülészeti komplikációk
-Fogyókúra
-Gyerekkori elhízás, vagy 
szülők elhízása

-Alkoholizmus
-Serdülőkori időbeli eltolódása
-Szexuális bántalmazás
-Negatív önértékelés



Kiváltó tényezők

Genetikai faktorok Epigenetika

?
-Öröklött epigenetikus jegyek
-Intrauterin, és csecsemőkori 
hatások megváltoztathatják a 
gének epigenetikus markereit 
(anyai stressz, táplálkozás, 
szülési trauma)
-Pubertás körüli epigenetikai 
változások elsősorban nőkben 
befolyásolják a táplálkozási 
zavarokat

Ikrek esetében 70-80% az 
együttes előfordulás



Jellemzők

-AN-ban limitált táplálékfelvétel, de érdeklődnek a táplálékok után, 
így például szívesen főznek másoknak

-Testséma zavar
-Táplálkozással összefüggő rituálék.
-Szorongás, depresszió, neurotikus és mániás kórképek emelkedett 
előfordulása

-Éhezésre jellemző neuroendokrin paraméterek és hypothalamikus
neuropeptid szintek.

-Emelkedett PYY szint
-Emelkedett CRH szint emelkedett glükokortikoid szint mellett
-Alacsony serotonin metabolit szint a CSF-ben.
-Alacsony dopamin metabolit szint a CSF-ben.



Reward kontamináció teória

Az egészségesekben reward értékű dolgok helyett (táplálkozás) 
normál esetben büntetésnek számító dolgoknak (éhezés) van 
reward értéke
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