
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 41 2014 NR 3 (389–404)

INTERAKCJE POMIĘDZY ADIPOKINAMI  
A OSIĄ PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-

NADNERCZOWĄ NA PRZYKŁADZIE LEPTYNY,  
REZYSTYNY ORAZ ADIPONEKTYNY

INTERACTIONS BETWEEN ADIPOKINES – LEPTIN, RESISTIN  
AND ADIPONECTIN WITH THE HYPOTHALAMO-PITUITARY  

ADRENAL (HPA) AXIS

Piotr CELICHOWSKI, Karol JOPEK, Marcin TREJTER, Anna HOCHÓŁ

Katedra Histologii i Embriologii, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie: Tkanka tłuszczowa kojarzona jest głównie ze swojej najbardziej znanej funkcji jaką 
jest gromadzenie zapasowych substancji energetycznych w postaci trójglicerydów. Jednakże znana 
jest również z produkcji i sekrecji szeregu białek i peptydów wpływających na różnorodne funkcje 
organizmu na drodze endo i parakrynowej. Wśród najważniejszych jej produktów wyróżnia się adi-
pokiny. Adipokiny biorą udział w regulacji pobierania pokarmu oraz bilansu energetycznego, mają też 
wpływ na insulinowrażliwość oraz rozwój cukrzycy typu II, jak również na angiogenezę, metabolizm 
lipidów oraz regulację ciśnienia krwi. Ponadto opisano szereg adipokin uczestniczących w modulacji 
procesów zapalnych. W przedstawionym opracowaniu skupiono się na interakcjach czynnościowych 
trzech adipokin,: leptyny, rezystyny oraz adiponektyny z osią podwzgórzowo-przysadkowo-nad-
nerczową (HPA).
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Summary: Adipose tissue is known mainly for accumulation of triglycerides. However, as recently 
demonstrated, adipose tissue produces and secretes numerous proteins and peptides which had been 
named adipokines. Adipokines, via endocrine/paracrine action influence various functions of the body. 
Adipokines belong to the one of the most important products od adipose tissue. Among others, adi-
pokines are involved in regulation of food intake and energy balance. They also have influence on 
insulin sensitivity, development of type II diabetes, angiogenesis, lipids metabolism and blood pres-
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sure regulation. Moreover there are various adipokines which were proved to have influence on in-
flammatory processes modulation. In this review we have focused on functional interactions between 
three adipokines – leptin, resistin and adiponectin with the hypothalamo-pituitary adrenal (HPA) axis.
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Wykaz stosowanych skrótów: ACTH – hormon adrenokortykotropowy; CNS – centralny układ ner-
wowy; CRH – podwzgórzowy hormon uwalniający kortykotropinę; NPY – neuropeptyd Y; oś HPA 
– oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa; POMC – proopiomelanokortyna

ADIPOKINY – DANE OGÓLNE

Żółta tkanka tłuszczowa zaliczana jest do tkanek łącznych. Zbudowana głównie 
z dużych kulistych komórek – adipocytów, posiadających pojedynczą, dużą krople 
lipidową zajmującą większość objętości komórki. W związku z tą charakterystycz-
ną budową przez długi czas oczywistym było, iż główną funkcją tkanki tłuszczowej 
jest gromadzenie zapasowych substancji energetycznych w postaci triacylogliceroli. 

Obecnie wiadomo, że tkanka tłuszczowa charakteryzuje się również wysoką 
aktywnością metaboliczną, realizowaną poprzez biosyntezę oraz sekrecje szeregu 
bioaktywnych białek oraz peptydów, które na drodze endokrynowej lub auo/para-
krynowej wpływają na funkcje wielu narządów. Regulują one między innymi home-
ostazę oraz metabolizm wątroby, płuc, mięśni szkieletowych, oraz aktywność kilku 
klasycznych osi endokrynologicznych np. osi podwzgórzowo przysadkowo nadner-
czowej [4, 18]. W związku z powyższym faktem nie ulega wątpliwości, iż tkanka 
tłuszczowa to dynamiczny wielofunkcyjny narząd dokrewny [2]. Grupa bioaktywn-
nych peptydów produkowanych oraz wydzielanych przez tkankę tłuszczową okre-
ślana jest jako adipokiny lub adipocytokiny. Przynależność do adipokin nie dotyczy 
tylko czynników produkowanych wyłącznie przez adipocyty. Wiele klasycznych cy-
tokin produkowanych w obrębie tkanki tłuszczowej jest głównie wydzielana przez 
zawarte w niej makrofagi, jednakże nadal klasyfikowane są one jako adipokiny. 

Jednym z pierwszych opisanych białek sekrecyjnych tkanki tłuszczowej o aktyw-
ności hormonalnej jest leptyna. Analizy proteomiczne wykazały, iż tkanka tłuszczowa 
jest źródłem około 100 białek lub peptydów wydzielanych bezpośrednio do krążenia 
[22, 71]. Kolejnych dowodów na złożoność wydzielniczą tkanki tuszowej dostarczyły 
badania jej proteomu z wykorzystaniem spektometrii masowej oraz narzędzi bioinfor-
matycznych. Wyniki tych badań pozwoliły na identyfikacje 3287 białek lub peptydów 
wydzielanych przez tkankę tłuszczową. [1], jednakże nie jest jasnym, czy adipocyty 
są pierwotnym i jedynym miejscem ich produkcji, czy też produkowane są one przez 
komórki towarzyszące adipocytom (fibroblasty, napływowe makrofagi, śródbłonek 
naczyń krwionośnych). Niemniej adipokiny funkcjonują jako endokrynne hormony 
jak również jako czynniki autokrynne/parakrynne odpowiedzi komórkowej [6].  
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Adipokiny dzieli się na kilka głównych kategorii czynnościowych, wśród 
których najważniejsze to: regulacja pobierania pokarmu oraz bilansu energetycz-
nego, wpływ na insulinowrażliwość oraz rozwój cukrzycy typu II, wpływ na an-
giogenezę, metabolizm lipidów oraz regulację ciśnienia krwi. Ponadto opisano 
szereg adipokin uczestniczących w modulacji procesów zapalnych (TNF alfa, 
IL-1 beta, IL-8, IL-10, TGF- beta), jednakże adipokiny te nie są specyficzne tylko 
dla tkanki tłuszczowej.

Poza klasycznymi pokładami tkanki tłuszczowej, adipocyty zlokalizowano 
w obrębie wielu narządów (np. wątroba, mięśnie szkieletowe, mięśniówka ser-
cowa, szpik kostny). Ze względu na wysoką aktywność sekrecyjną adipocytów 
wydaje się możliwym, iż te lokalne skupiska adipocytów mogą wpływać na ak-
tywność narządów, w których się one znajdują [22]. Poza tym, wiele narządów 
jest otoczonych własnymi pokładami tkanki tłuszczowej, z którą poprzez system 
naczyń krwionośnych są związane, co może prowadzić do ich wzajemnych lokal-
nych interakcji. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku nadnerczy, które oto-
czone są torebką własnej tkanki tłuszczowej. Obecnie wiadomo, że wiele adipo-
kin ulega ekspresji również poza tkanką tłuszczową. Wykazano, iż leptyna ulega 
ekspresji w obrębie mózgowia szczura, a substancję o immunoreaktywności po-
dobnej do leptyny wykazano w obrębie neuronów mózgowia [73]. Kilka innych 
adipokin takich jak rezystyna, czy też adiponektyna ulegają również ekspresji 
w obrębie CNS. Z drugiej strony, część bioaktywnych peptydów wcześniej cha-
rakterystycznych dla mózgu lub podwzgórza ulega ekspresji również w obrębie 
tkanki tłuszczowej, w której między innymi wykazano ekspresję kilku podwzgó-
rzowych peptydów takich jak neuropeptyd Y (NPY), CRH, MCH oraz oreksyny 
[21, 75]. Istnieją także dane przedstawiające, że w obrębie tkanki tłuszczowej 
dochodzi do ekspresji receptorów NPY, angiotensyny II oraz oreksyny [21], co 
jeszcze bardziej umacnia powiązanie funkcjonalne tkanki tłuszczowej z odległy-
mi od niej narządami

OŚ PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWO-NADNERCZOWA  
W REGULACJI BILANSU ENERGETYCZNEGO

Kortyzol oraz kortykosteron są ważnymi regulatorami fizjologicznych odpo-
wiedzi organizmu na wielorakie modulatory. Szczególnie istotna jest ich rola w mo-
dulacji stresu oraz procesów zapalnych, jak również w utrzymaniu prawidłowych 
stężeń glukozy. Sekrecja glikokortykoidów zachodzi głownie w strefie pasmowatej 
nadnercza i jest ona regulowana poprzez oś podwzgórzowo – przysadkowo – nad-
nerczową (oś HPA). Aktywacja osi HPA rozpoczyna się sekrecją podwzgórzowego 
hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH), którego ekspresja zachodzi w obrę-
bie jąder przykomorowych podwzgórza. Poprzez receptory CRH-1 mieszczące się 
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na powierzchni kortykotropów przedniego płata przysadki mózgowej, CRH prowa-
dzi do aktywacji transkrypcji genu proopiomelanokortyny (POMC), którego pro-
dukt białkowy stanowi prekursor dla hormonu adrenokortykotropowego (ACTH). 
Hormon ten prowadzi do stymulacji syntezy oraz sekrecji glikokortykoidów, a one 
w mechanizmie ujemnego sprzężenia zwrotnego powodują zahamowanie ekspresji 
oraz sekrecji podwzgórzowego CRH. W tym samym mechanizmie glikokortykoidy 
oddziałują również na kortykotropy przysadki prowadząc do zahamowania tran-
skrypcji POMC oraz wydzielania ACTH. Glikokortykoidy wywierają swój biolo-
giczny efekt poprzez wiązanie do specyficznych wewnątrzkomórkowych recepto-
rów glikokortykoidów. Receptory te stanowią swoistą grupę receptorów jądrowych, 
które po związaniu się z ligandem ulegają translokacji do jądra komórkowego, gdzie 
wiążą się ze specyficznymi sekwencjami promotorowymi działając jako czynniki 
transkrypcyjne genów, których ekspresja stanowi odpowiedź na glikokortykoidy [8]

Związek pomiędzy aktywnością osi HPA a regulacją homeostazy energetycznej 
oraz adipogenezy jest dobrze poznany [35, 44]. W niskich stężeniach glikokortykoidy 
wywierają efekt anaboliczny stymulując pobieranie pokarmu, różnicowanie się adi-
pocytów oraz odkładanie tkanki tłuszczowej [10, 13]. Istotna rola glikokortykoidów 
w rozwoju otyłości została wykazana w doświadczeniach, w których genetyczne 
otyłe szczury szczepu Zucker poddano obustronnej adrenalektomii. Okazało się, 
że u tych szczurów adrenalektomia prowadzi do zahamowania progresji otyłości 
[19]. Z drugiej strony podanie wysokich dawek glikokortykosteroidów prowadzi do 
nadmiernego odkładania masy tkanki tłuszczowej.  Podobnie zwiększone stężenie 
glikokortykoidów pochodzących ze źródeł egzogennych np. podawanych podczas 
leczenia astmy oraz stanów zapalnych, lub też endogenna nadprodukcja glikokor-
tykosteroidów np. z powodu guzów przysadki, ektopowych guzów produkujących 
ACTH, lub aktywnych hormonalnie guzów nadnerczy, prowadzi do rozwoju otyło-
ści, insulinooporności, dyslipidemii, powoduje także stłuszczenie wątroby, nadci-
śnienie oraz osłabia odporność. 

Powiązanie funkcji osi HPA z regulacją homeostazy energetycznej oraz dys-
trybucją tkanki tłuszczowej opisano w dwóch skrajnych zaburzeniach endokryn-
nych powiązanych ze stężeniem glikokortykoidów. Osoby z chorobą Addisona, 
u których występuje niedobór kortykosteroidów, charakteryzują się  obniżoną masą 
ciała, podczas gdy występowanie zespołu Cushinga (podwyższone stężenie kor-
tykosteroidów) jest powiązane z gwałtownym wzrostem masy tkanki tłuszczowej 
[60]. Wiele tych objawów, a także komplikacji wynikających z nadmiaru glikokoro-
tykoidów przypomina zespół metaboliczny. Powyższe dane świadczą o oczywistym 
wpływie osi HPA na aktywność tkanki tłuszczowej, jednakże opisana interakcja 
jest obustronna i istnieją również dane wskazujące na rolę adipokin produkowanych 
przez tkankę tłuszczową w modulacji aktywności osi HPA. 

Niektóre z adipokin modyfikują wzrost, strukturę i czynność wydzielniczą nad-
nercza. Mogą one wykazywać różny mechanizm działania, część z nich działa na 
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poziomie podwzgórza modyfikując biosyntezę i wydzielanie CRH, na poziomie 
przysadki mózgowej modyfikując syntezę i wydzielanie ACTH, wreszcie mogą one 
działać bezpośrednio na nadnercza wywierając efekt na komórki kory [39-41]. 

Z drugiej strony receptory zarówno glikokortykoidów, ACTH jak i CRH ule-
gają ekspresji w adipocytach a ich aktywacja reguluje metabolizm i czynność 
dokrewną komórek tłuszczowych.

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione wzajemne interakcje 
pomiędzy trzema – najlepiej poznanymi adipokinami uczestniczącymi w regu-
lacji bilansu energetycznego – leptyną, rezystyną oraz adiponektyną a osią HPA. 

LEPTYNA

Leptyna stanowi jedną z najczęściej badanych adipokin tkanki tłuszczowej. 
Zbudowana jest ona ze 146 aminokwasów i należy do rodziny helikalnych cytokin 
klasy I. Opisano szereg fizjologicznych efektów wywieranych przez leptynę. Od-
grywa ona kluczową rolę w kontroli rozmaitych aspektów pobierania pokarmu oraz 
regulacji wydatku energetycznego organizmu, głównie poprzez hamowanie uczucia 
głodu lub pobierania pokarmu zwierząt laboratoryjnych. Dodatkowo uczestniczy 
ona w regulacji lipogenezy, modulowaniu aktywności limfocytów T, regulacji cy-
klu owulacyjnego, promuje angiogenezę, pobudza ekspresję surfaktantu pneumocy-
tów typu II, reguluje metabolizm kości oraz wpływa na aktywację osi HPA w odpo-
wiedzi na stres [40, 42, 59].

Zarówno leptyna jak i jej receptory ulegają ekspresji w obrębie osi HPA, 
a sama leptyna odgrywa istotną rolę w regulacji aktywności tej osi, zarówno 
w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych, jednakże efekt jej działania 
nie zawsze jest jednoznaczny.

We wczesnych pracach metodami autoradiograficznymi, wykazano wysokie 
powinowactwo wiązania leptyny do skrawków podwzgórza szczura [67]. Następc-
nie, także u tego gatunku, przy wykorzystaniu RT-PCR oraz metody immunohi-
stochemicznej wykazano ekspresję leptyny w podwzgórzu [46]. Ekspresja leptyny 
dotyczy neuronów głównie jąder przykomorowych oraz nadwzrokowych podwzgó-
rza, gdzie leptyna wykazuje ko-lokalizację z większością neuronów zawierających 
oksytocynę oraz wazopresynę [72]. Za pomocą metod RT-PCR, northern blot, hy -
brydyzacji in situ, western blot oraz metod immunohistochemicznych wykazano 
ekspresję receptora leptyny w obrębie podwzgórza m. in. człowieka, krowy, owcy, 
świni, szczura, myszy [40]. Aktywna izoforma receptora leptyny ulega ekspresji 
w obrębie jądra przykomorowego podwzgórza. Ponadto wykazano ekspresję recep-
tora leptyny w neuronach CRH oraz POMC podwzgórza owcy oraz szczura [26].

Ekspresję leptyny wykazano w obrębie przedniego płata przysadki mózgowej 
człowieka [27], szczura [29] oraz myszy, jednakże zaobserwowano znaczne różnice 
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międzygatunkowe dotyczące typu komórek, w których leptyna ulega ekspresji. 
Przy wykorzystaniu immunohistochemii wykazano ekspresję substancji o immu-
noreaktywności podobnej do leptyny w 25-50 % komórek przedniego płata przy-
sadki człowieka, głównie w obrębie kortykotropów. U gryzoni natomiast, tylko 
nieznaczna liczba komórek przedniego płata przysadki wykazuje ekspresję lepty-
ny (5% u szczura, 7% u mysz) a spośród komórek leptyno-immunoreaktywnych 
tylko około 1% to kortykotropy. 

Ekspresję receptora leptyny wykazano w obrębie przedniego płata przysadki 
człowieka, krowy, owcy, świni, szczura oraz myszy [40]. Badania immunohistocheś-
miczne wykazały, że receptor leptyny ulega ekspresji w około 97% somatotropów 
szczura [66], a w obrębie przysadki mózgowej owcy około 27% kortykotropów 
charakteryzuję się ekspresją tego receptora. Tylko niewielki procent kortykotropów 
szczura wykazuje ekspresję aktywnego receptora leptyny.

Ekspresja leptyny nie zachodzi zarówno w obrębie kory jak i rdzenia nadnerczy 
człowieka oraz szczura, jak i w liniach komórkowych wywodzących się z nadnerczy 
[20]. W przeciwieństwie do leptyny, jej receptor ulega ekspresji w nadnerczu człoc-
wieka, szczura, myszy, krowy, świni [70], co może sugerować, że leptyna może bez,-
pośrednio regulować aktywność fizjologiczną nadnerczy na drodze endokrynowej.

Wczesne badania wykazały, że dokomorowe podanie leptyny prowadzi do 
wzrostu o około 40% ekspresji CRH mRNA w neuronach jąder przykomorowych 
podwzgórza szczura oraz powoduje stymulację ekspresji genu c-fos [17, 43]. Podg-
skórne podawanie leptyny przez okres 5. dni nie powodowało zmian ekspresji 
podwzgórzowego CRH [49]. Pięciodniowe podawanie leptyny nie zmienia rówl-
nież ekspresji CRH w jądrach przykomorowych genetycznie otyłych myszy ob/ob 
[63], ale przedłużona infuzja leptyny (7-dniowa) hamuje indukowaną głodem bio -
syntezę CRH oraz białka c-fos w jądrach przykomorowych w podwzgórzach wcze-
śniej wspominanych myszy [25]. Inni autorzy wykazali, iż leptyna prowadzi do obl-
niżenia ekspresji CRH w neuronach jąder przykomorowych podwzgórza myszy [3]

Wykazano również, że leptyna prowadzi do wzrostu uwalniania CRH ze skraw-
ków podwzgórza szczura, z maksymalną efektywną dawką na poziomie 10-8 M 
[12]. Podobne spostrzeżenia poczyniono na podwzgórzach myszy. Niektóre dane 
sugerują, iż wpływ leptyny na sekrecję CRH zależy od obecności glikokortykoidów 
[28]. Dokomorowe podanie leptyny w ciągu od 1 do 3 godzin po podaniu nie zmiez-
nia stężenia CRH w obrębie jąder przykomorowych podwzgórza normalnych oraz 
otyłych myszy. Takie podawanie tej adipokiny nie zmienia również stopnia uwal-
niania CRH, jednakże w tym samym modelu badawczym po zabiegu obustronnej 
adrenalektomii leptyna prowadzi do 50% wzrostu uwalniania CRH. Bezpośrednio 
po podaniu leptyna w sposób szybki stymuluje biosyntezę CRH w podwzgórzach 
szczura, podczas gdy jej długotrwałe podawanie wywiera efekt hamujący na uwal-
niane CRH w podwzgórzach myszy. Te przeciwstawne obserwacje wynikają z róż-
nic w czasach ekspozycji na leptynę jak również z różnic międzygatunkowych.



INTERAKCJE POMIĘDZY ADIPOKINAMI A OSIĄ... 395

Analiza przy wykorzystaniu northern blot wykazała, iż dokomorowe podanie 
leptyny w krótkim czasie prowadzi do wzrostu ekspresji POMC w kortykotropach 
szczura. Długie (2-16 dni) podawanie leptyny prowadzi do wzrostu stężenia ACTH 
zarówno u szczurów adrenalektomizowanych jak i kontrolnych [38]. Jednakże efekt 
ten wydaje się być efektem pośrednim, ponieważ w innych doświadczeniach leptyna 
nie wywierała wpływu na podstawowe oraz stymulowane CRH wydzielanie ACTH 
w pierwotnych hodowlach komórek przedniego płata przysadki mózgowej szczura 
[24]. W przeciwieństwie do tych wyników leptyna stymuluje uwalnianie ACTH ze ske-
rawków przysadek myszy, a efekt ten jest znoszony poprzez inkubację z przeciwcia-
łami anty-leptynowymi [56]. Podsumowując opisane wyniki badań należy zwrócić 
uwagę, iż leptyna wywiera przeciwstawny wpływ na aktywność przysadki mózgowej 
szczura oraz myszy. Leptyna stymuluje biosyntezę ACTH w kortykotropach szczura 
a hamuje w kortykotropach myszy oraz wzmaga wydzielanie ACTH u myszy a nie 
ma wpływu na wydzielanie ACTH u szczura.  Wyjaśnienie odmiennego efektu wy-
wieranego przez leptynę wymaga dalszych badań. Wpływ leptyny na aktywność osi 
HPA wydaje się być bardzo dynamiczny, i charakteryzuje się wysoką specyfiką ga-
tunkową, związaną z różną ekspresją receptorów leptyny u analizowanych gatunków.

W odniesieniu do bezpośredniego wpływu leptyny na czynność fizjologiczną 
nadnerczy istnieje wiele sprzecznych i kontrowersyjnych wyników badań.

24 godzinna ekspozycja na leptynę pierwotnej hodowli komórek nadnerczy czło-
wieka prowadzi do zahamowania stymulowanego ACTH wydzielania kortyzolu, 
nie mając wpływu na jego wydzielanie podstawowe [20, 54]. Wykazano również, 
że leptyna obniża stymulowane ACTH wydzielanie aldosteronu pośrednio, poprzez 
zahamowanie ekspresji kluczowego genu steroidogenezy – CYP 17 alfa. Przeciw-
stawne wyniki otrzymano przy wykorzystaniu linii nadnerczy NCI-H295. Linia ta 
jest powszechnie stosowana jako przydatny model badań nad regulacją biosyntezy 
hormonów nadnerczowych. W tych doświadczeniach nie wykazano żadnego wpływu 
leptyny na podstawowe oraz stymulowane forskoliną wydzielanie kortyzolu[34]. Bay-
dania bezpośredniego wpływu leptyny na proces steroidogenezy zachodzący w nad-
nerczach szczura dostarczyły jeszcze bardziej niejednoznacznych i kontrowersyjnych 
rezultatów. Pierwsze badania wykazały, że w ciągu 60 minut od podania, leptyna 
wzmacnia podstawową sekrecję aldosteronu oraz kortykosteronu świeżo izolowa-
nych komórek kory nadnercza, bez wpływu na wydzielanie stymulowane ACTH 
[37]. Następne badania z wykorzystaniem hodowli pierwotnych komórek kory nad -
nercza szczura wykazały, że 24 godzinna inkubacja z leptyną prowadzi do obniżenia 
stymulowanego (ACTH), lecz nie podstawowego wydzielania kortykosteronu [54]. 
Szybki hamujący efekt wywierany przez leptynę na stymulowaną ACTH sekrecję 
aldosteronu oraz kortykosteronu potwierdzono na świeżo izolowanych komórkach 
kory nadnerczy szczura[61]. Podobny efekt wykazano na modelu z wykorzystaniem 
skrawków nadnerczy szczura, ale w tym przypadku leptyna hamowała podstawową 
oraz stymulowaną ACTH sekrecję kortykosteronu [70].
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REZYSTYNA

Rezystyna to kolejna adipokina bezpośrednio zaangażowana w regulację po-
bierania pokarmu. Należy ona do peptydów o działaniu anorektycznym (obniżają-
cym łaknienie). Efekt ten zachodzi poprzez regulację głównych ośrodków sytości 
i łaknienia w podwzgórzu. Wykazano, iż rezystyna obniża ekspresję peptydów 
oreksygennych – Ag-RP oraz NPY, jednocześnie prowadząc do zwiększenia eks-
presji mRNA anoreksygennych neuropeptydów (CART) w neuronach jąder łuko-
watych podwzgórza [65]. 

Podstawowym miejscem syntezy rezystyny jest żółtka tkanka tłuszczowa, jednak 
późniejsze badania wykazały, że rezystyna ulega także ekspresji w innych narządach 
i tkankach, w tym we włóknach mięśniówki szkieletowej,  komórkach okładzino-
wych dna żołądka oraz korze nadnercza [45, 50]. Ekspresja genu rezystyny w tkance 
tłuszczowe wzrasta w otyłości. Podwyższony poziom rezystyny wpływa na metabo-
lizm glukozy, poprzez wzmacnianie insulinooporności, co związane jest z zaburze-
niem transportu glukozy do komórek docelowych. Taki efekt opisano u genetycznie 
otyłych myszy z homozygotyczną mutacją leptyny (myszy ob/ob) oraz z homozygo-
tyczną mutacją receptora leptyny (myszy db/db), jak również u myszy z otyłością wy-
wołaną dietą [68]. Zarówno poziom rezystyny jak i glukozy we krwi był podwyższor-
ny w odniesieniu do zwierząt grupy kontrolnej. W tych samych badaniach wykazano 
również, że podanie rezystyny zdrowym zwierzętom prowadziło do wykształcenia 
insulinooporności, co prowadziło również do rozwoju cukrzycy. Podanie przeciwciał 
przeciwko rezystynie przywracało wrażliwość tkanek na insulinę, co w konsekwen-
cji prowadziło do obniżenia poziomu glukozy u myszy z otyłością indukowaną dietą 
[62]. Dotychczas nie zidentyfikowano receptora rezystyny oraz wewnątrzkomórkoó-
wych ścieżek sygnalnych, przez które rezystyna wywiera swój efekt biologiczny. Su-
geruje się, iż proteoglikan dekoryna może odgrywać rolę receptora rezystyny [14].

Rezystyna ulega ekspresji w embrionalnej mysiej linii komórkowej N-1 neuro-
nów podwzgórza[7]. Na poziomie mRNA wykazano jej ekspresję również jądrze 
łukowatym podwzgórza myszy. Przy wykorzystaniu metod immunohistochemicz-
nych wykazano ekspresję rezystyny w jądrze łukowatym, nadskrzyżowaniowym 
oraz przykomorowym, gdzie rezystyna wykazuje ko-lokalizację z alfa-MSH, co 
świadczy o ekspresji rezystyny w neuronach POMC [74].

Dokomorowe podanie rezystyny prowadzi do stymulacji ekspresji genu c-fos 
w obrębie jądra łukowatego, grzbietowo-przyśrodkowego oraz jąder przykomoro-
wych, co jest wykładnikiem aktywacji neuronów tych jąder. Jak wcześniej opisano, 
CRH ulega ekspresji w jądrach przykomorowych, dlatego można przypuszczać, że 
rezystyna uczestniczy także w regulacji jego sekrecji. Ze względu na fakt ekspresji 
rezystyny w jądrach przykomorowych, regulacja sekrecji CRH mogłaby się odby-
wać również na drodze auto/parakrynowej. Jednakże na dzień dzisiejszy brak jest 
jakichkolwiek danych dotyczących wpływu rezystyny na wydzielanie CRH.
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Istnieje kilka doniesień dotyczących ekspresji rezystyny i jej funkcji w obrębie 
przysadki mózgowej [47, 57]. Rezystyna ulega ekspresji w przysadce szczura, myszy 
oraz w linii komórkowej AtT20 (kortykotropy myszy) [47, 73]. Dodatkowo należy 
zauważyć, że w przysadce myszy substancja o immunoreaktywności podobnej do re-
zystyny występuje w komórkach alfa MSH – pozytywnych (marker kortykotropów).

Inkubacja izolowanych komórek przedniego płata przysadki szczura z rezystyną 
prowadzi do zwiększenia uwalniania hormonu wzrostu, i to zarówno przy krótkiej 
jak i długiej ekspozycji. Z tego powodu sugeruje się udział rezystyny w regulacji 
funkcji somatotropów. Prześledzono również wpływ rezystyny na wewnątrzkomór-
kowe uwalnianie jonów wapnia w różnych typach komórek przedniego płata przy-
sadki mózgowej szczura. W tych doświadczeniach najsilniej na rezystynę reagowały 
somatotropy, co było zgodne w wcześniej przytoczonymi wynikami. W przeciwień-
stwie do nich, kortykotropy bardzo słabo reagowały na rezystynę. Tylko 16% z nich 
wykazywało 36% spadek uwalniania jonów wapnia indukowany rezystyną [57].

Doświadczenia in vitro oraz in vivo wykazały, że ekspresja przysadkowej rezy-
styny jest bezpośrednio regulowana przez glukokortykosteroidy. W tym kontekście 
usunięcie nadnerczy (adrenalektomia) stymulowało ekspresję przysadkowej rezy-
styny, podczas gdy podanie egzogennych glukokortykoidów przywracało jej eks-
presję do punktu wyjściowego. Jak do tej pory doświadczenia powyższe nie zostały 
rozszerzone o badania wpływu rezystyny na regulację sekrecji ACTH [73].

Ostatnio Haluzik i wsp, wykazali że adrenalektomia prowadzi do zwiększenia in-
sulinowrażliwości zarówno w obrębie wątroby jak i mięśni [23]. Założono, iż adrenalw-
ektomia może także wpływać na obniżenie ekspresji rezystyny, która – jak wcześniej 
przedstawiono – obniża insulinowrażliwość. W zawiązku z tym, że adrenalektomia 
prowadzi do podwyższenia insulinowrażliwości wydawało się, że usunięcie nadner-
czy może być czynnikiem obniżającym ekspresję rezystyny. Jednakże u genetycznie 
otyłych myszy ob/ob adrenalektomia nie miała wpływu na poziom ekspresji rezy-
styny tkanki tłuszczowej w odniesieniu do grupy kontrolnej. Dotychczas nie zostały 
przedstawione dane wskazujące na ewentualny bezpośredni udział rezystyny w regu-
lacji steroidogenezy korowo-nadnerczowej.

ADIPONEKTYNA

Adiponektyna to polipeptydowy hormon zbudowany z 244 aminokwasów, 
o masie cząsteczkowej wynoszącej 30 kDa. Polipeptyd ten został odkryły w 1995 
oraz w 1996 roku przez cztery niezależne grupy badawcze. Dlatego też początko-
wo opisywany był pod czterema różnymi nazwami: AdipoQ, Acrp30, GBP28 oraz 
apM1[5]. Adiponektyna jest syntetyzowana głównie przez tkankę tłuszczową, jed-
nakże ekspresję jej genu wykazano m. in. w mięśniach szkieletowych, kardiomio-
cytach, osteoblastach, hepatocytach, limfocytach oraz nadneczach [9, 30, 58].
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Cząsteczka adiponektyny zbudowana jest z trzech domen: globularnej miesz-
czącej się w pobliżu C końca, sekwencję sygnalną zlokalizowaną na N końcu oraz 
domenę kolagenową. Stężenie adiponektyny w surowicy krwi jest znacznie wyższe 
niż innych adipokin. Zakres stężeń ludzkiej adiponektyny w surowicy mieści się 
w granicach 3-30 µg/ml [51]. 

Efekt biologiczny wywierany przez adiponektynę zachodzi za pośrednictwem 
dwóch dobrze poznanych receptorów – AdipoR1 oraz AdipoR2. Globularna adipo-
nektyna preferencyjnie łączy się z receptorem AdipoR1, podczas gdy AdipoR2 jest 
receptorem silniej wiążącym się z adiponektyną o pełnej długości [52].

Adiponektyna pełni istotną funkcję w utrzymaniu homeostazy energetycznej 
poprzez regulację metabolizmu glukozy oraz kwasów tłuszczowych w narządach 
obwodowych takich jak mięśnie oraz wątroba [76].

Stężenie adiponektyny w surowicy krwi jest znacznie obniżone u otyłych ludzi 
oraz u otyłych zwierząt laboratoryjnych. Stężenie to jest negatywnie skorelowane 
ze stężeniem glukozy oraz insuliny. Wykazano również, iż stężenie adiponektyny 
wzrasta podczas głodzenia [15]. Jako jedna z nielicznych adiponektyna stanowi adiz-
pokinę o korzystnym działaniu, a jej niedobór prowadzi do rozwoju nietolerancji 
glukozy, insulinooporności i dyslipidemi [32, 48]. Receptory adiponektyny ulegają 
wysokiej ekspresji w obrębie podwzgórza, co sugeruje bezpośredni udział tej adipo-
kiny w regulacji pobierania pokarmu [31]. W tym kontekście wykazano obecność 
receptorów AdipoR1 oaz AdipoR2 w neuronach POMC oraz NPY jądra łukowate-
go podwzgórza. Jednakże bezpośredni wpływ adiponektyny na regulację pobierania 
pokarmu okazał się dość kontrowersyjny. Opisano brak wpływu [55], obniżenie 
[64] oraz stymulacje [33] pobierania pokarmu przez adiponektynę.

W kontekście regulacji aktywności osi HPA wykazano, iż dokomorowe podanie 
adiponektyny prowadzi do wzrostu ekspresji CRH w obrębie jąder przykomorowych. 

Przy pomocy RT-PCR oraz immunofluorescencji wykazano ekspresję obu recep-
torów adiponektyny w linii komórkowej wywodzącej się z guzów przysadki myszy 
– AtT-20, lecz sama adiponektyna nie ulegała w nich ekspresji. W badanych komór-
kach oraz w pierwotnych hodowlach kortykotropów myszy, adiponektyna stymulo-
wała podstawowe wydzielanie ACTH, nie zmieniając przy tym ekspresji POMC [11]. 

Ekspresję receptorów adiponektyny wykazano w nadnerczach człowieka oraz 
myszy, jak również w linii komórkowej nadnerczy Y1 [58], lecz analogicznie jak 
w przysadce nie wykazano w nich ekspresji samej adiponektyny. Dotychczas eks-
presję samej adiponektyny wykazano w nadnerczu szczura [53]. Pomimo międa-
zygatunkowych rozbieżności we wszystkich pracach podkreśla się, iż głównym 
nadnerczowym receptorem adiponektyny jest receptor AdipoR1. W pierwotnej ho-
dowli komórek korowo-nadnerczowych szczura adiponektyna globularna znacząco 
stymuluje wydzielanie kortykosteronu oraz wbudowywanie BrdU. W doświadcze-
niach in vivo, zarówno ostra (ACTH, stres eterowy) jak i przewlekła (ACTH) sty-
mulacja osi HPA prowadzi do obniżenia ekspresji genu adiponektyny w gruczole 
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nadnerczowym, podczas gdy ekspresja genów AdipoR1 i AdipoR2 ulega podwyż-
szeniu tylko w doświadczeniach ostrych.

Wpływ glukokortykoidów na ekspresję oraz sekrecję adiponektyny wydaje 
się budzić pewne kontrowersje. Opisano, że glukokortykoidy obniżają stężenie 
adiponektyny w osoczu, obniżając również ekspresję mRNA adiponektyny w adi-
pocytach. Wykazano, iż adrenalektomia powoduje podwyższenie poziomu adipo-
nektyny w surowicy krwi u chorych z zespołem Cushinga [69].

Wykazano również, że adrenalektomia stymuluje ekspresję adiponektyny w ob-
rębie tkanki tłuszczowej żółtej genetycznie otyłych myszy ob/ob [36]. Adrenaln-
ektomia jednak nie miała wpływu na poziom adiponektyny w surowicy szczurów 
szczepu Wistar z tym, że podskórna 3-dniowa iniekcja deksametazonu adrenalekto-
mizowanym szczurom powoduje znaczące obniżenie stężenia adiponektyny. 

Opisany wyżej efekt może zachodzić poprzez wiązanie glukokortykoidów 
z sekwencją elementu odpowiedzi na giokortykoidy, która występuje w promoto-
rze genu adiponektyny. 

PODSUMOWANIE

W przedstawionym opracowaniu skupiono się na interakcjach czynnościowych 
trzech adipokin oraz osi HPA. Zarówno hormony osi HPA oraz adipokiny tworzą 
układ istotnych regulatorów metabolizmu energetycznego związanych z rozwojem 
kilku zaburzeń klinicznych, włączając w to zespół metaboliczny, cukrzycę typu II 
oraz otyłość. Przytoczone wyniki badań nie pozwalają na przedstawienie jasnego 
konsensusu odnośnie interakcji osi HPA – tkanka tłuszczowa, jednakże taka inte-
rakcja wydaje się być oczywista [16]. Ten skomplikowany mechanizm oddziaływań 
hormonalnych jest zależny od wielu czynników fizjologicznych, różnic międzyga-
tunkowych, czasu oddziaływania oraz zastosowania różnych modeli badawczych 
(in vivo, izolowane komórki, hodowle komórkowe, skrawki narządów). 
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