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Streszczenie: Otyłość na przestrzeni lat, stała się problemem stale rozrastającym się na skalę światową. 
Z chorobą tą nierozerwalnie łączy się przyrost tkanki tłuszczowej oraz zaburzenia w wydzielaniu przez 
adipocyty hormonów. Zarówno nieprawidłowości w wydzielaniu, jak i niewłaściwe oddziaływanie ad-
ipocytokin na komórki docelowe, wiąże się z zaburzeniami w funkcji całego organizmu. Adiponektyna 
wpływa na poprawę insulinooporności oraz posiada działanie przeciwmiażdżycowe. Jej wydzielanie 
jest zmniejszone u osób z otyłością. Może to być jedną z przyczyn rozwoju chorób towarzyszących 
otyłości takich jak cukrzyca typu 2, czy nadciśnienie tętnicze. Z kolei leptyna jest hormonem oddziału-
jącym na receptory w mózgu, dzięki czemu wzmaga uczucie sytości i zmniejszenie poboru pokarmu, 
a co za tym idzie zahamowanie przyrostu tkanki tłuszczowej i rozwoju otyłości. Apelina wytwarzana 
przez adipocyty wpływa na pracę mięśnia sercowego oraz powoduje wazodylację naczyń krwion-
ośnych, dzięki czemu rozważa się jej przyszłościowe zastosowanie w terapii. Z otyłością związana 
jest także chemeryna, która wpływa na procesy zachodzące w tkance tłuszczowej. Uważa się, że ta 
adipocytokina wpływa na adipogenezę i przyrost tkanki tłuszczowej. Zaburzenia w ilości hormonów 
produkowanych przez komórki tkanki tłuszczowej, wpływają negatywnie na procesy metaboliczne 
zachodzące w organizmie oraz pośrednio przyczyniają się do pogłębienia otyłości, czy rozwoju do-
datkowych jednostek chorobowych, w tym miażdżycy, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy typu 2.
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Summary: Over the years, obesity has become a health issue that is constantly growing on a global 
scale. The disease is associated with the increase of adipose tissue and imbalance of the secretion 
of hormones by the adipocytes. Both secretory abnormalities and an inappropriate response of adi-
pocytokines on target cells are associated with disturbances in the functions of the whole organism. 
Adiponectin improves insulin resistance and has an antiatherosclerotic effect. Its secretion is reduced 
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in obese people. This may be one of the reasons for the development of obesity-related diseases, such 
as type 2 diabetes or arterial hypertension. Leptin, in turn, is a hormone that affects brain receptors 
responsible for the feeling of fullness and results in reduced food intake, thus inhibiting the growth 
of adipose tissue and obesity. Apelin produced by adipocytes affects the work of the heart muscle 
and causes vasodilation of blood vessels, which is why its future therapeutic use is being considered. 
Obesity is also associated with chemerin, which affects the processes taking place in adipose tissue. 
This adipocytokine is believed to influence adipogenesis and fat gain. Disturbances in the amount of 
hormones produced by adipose tissue cells negatively affect the metabolic processes taking place in 
the body and indirectly contribute to the increase of obesity or the development of additional diseases, 
including atherosclerosis, hypertension and type 2 diabetes.
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WSTĘP

Otyłość to przewlekła choroba, której zachorowalność w krajach rozwinię-
tych bardzo szybko rośnie. Otyłością nazywamy stan, w którym tkanka tłuszczo-
wa stanowi więcej niż 30% masy ciała u kobiet, więcej niż 25% u mężczyzn lub 
wskaźnik BMI (Body Mass Index), czyli stosunek masy ciała w kilogramach do 
wzrostu w metrach podniesionego do kwadratu przekracza wartość 30 [11, 41, 
73]. Na skutek zmieniającego się stylu życia i sposobu odżywiania, szacunkowe 
badania wskazują, że problem z otyłością ma około 20% populacji, co zalicza 
otyłość do chorób cywilizacyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o glo-
balnej epidemii otyłości podając dane z 2005 r. według których problem nadwagi 
dotykał 1,6 mld ludzi a otyłości 400 mln osób na całym świecie [38, 46,]. WHO 
zwraca uwagę na drastyczny wzrost zachorowalności, który w latach 1980-2008 
miał doprowadzić do podwojenia się liczby chorych. WHO podaje, że na terenie 
Europy w przeciągu ostatnich 40 lat liczba otyłych dzieci wzrosła aż 10-krot-
nie [61]. W populacji osób dorosłych największy odsetek występuje w Stanach 
Zjednoczonych 35,9%, w Meksyku 30% i na Węgrzech 28,5%, natomiast w Pol-
sce wynosi on 15,8% [54]. We wszystkich krajach szacowany jest dalszy wzrost 
odsetka otyłych osób. W zależności od rozmieszczenia gromadzonego nadmiaru 
tkanki tłuszczowej w organizmie rozróżnia się dwa typy otyłości. Otyłość gyno-
idalna polega na gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w okolicach ud i poślad-
ków, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Otyłość androidalna polega na 
gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w okolicy jamy brzusznej. Ten typ otyłości 
występuję częściej u mężczyzn [30]. Otyłość androidalna ma bardziej negatywny 
wpływ na nasze zdrowie. Zespół metaboliczny występuje u 5,8 mln mieszkańców 
Polski w wieku 20-74 lat [8] u ponad 30% otyłych osób rozwija się głównie na 
skutek otyłości brzusznej. Badania pokazują, że wraz ze wzrostem obwodu pasa 
rośnie ryzyko wystąpienia insulinooporności, ryzyko wystąpienia zawału serca 
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i ogólne ryzyko przedwczesnego zgonu [48]. Raport WHO z 2007 roku [42] po-
daje, że jedynie na terenie Europy otyłość jest przyczyną ponad miliona zgonów 
rocznie. Wysokie poziomy otyłości u młodych osób znacznie skracają oczekiwa-
ną długość ich życia [21]. Otyłość zwiększa poziom ryzyka chorób takich jak 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca 
czy poważnych zaburzeń w gospodarce hormonalnej. Te negatywne konsekwen-
cje otyłości zmuszają nas do lepszego poznania przyczyn jej występowania w celu 
zapobiegania epidemii. Główną przyczyną otyłości jest dodatni bilans kalorycz-
ny. Jest on spowodowany niezrównoważoną dietą, w której spożywamy zbyt dużo 
wysokokalorycznych produktów. Zwłaszcza niezdrowe są wysoko przetworzo-
ne produkty, zawierające duże ilości cukrów prostych i tłuszczów nasyconych. 
Zmiany w stylu życia sprawiły, że w populacji Europejskiej ponad 65% populacji 
prowadzi aktywność fizyczną na niewystarczającym poziomie, który ciągle spada, 
zwłaszcza wśród dzieci. Z raportu dla Ministerstwa Sportu [6] wynika, że jedynie 
26% Polaków w wieku od 18 do 69 lat w czasie wolnym spełnia zalecenie WHO 
do poziomu aktywności fizycznej, natomiast wśród młodzieży szkolnej [6, 8, 21,  
22, 26, 30, 42, 46, 48, 53, 54, 61] spełnia je jedynie 5,3% osób. Poziom aktywno-
ści fizycznej w wielu innych krajach Europy i Świata jest na jeszcze niższym po-
ziomie. Ważnym czynnikiem jest też czynnik psychologiczno-społeczny (otyłość 
statystycznie koreluje z niskim poziomem wykształcenia i zarobków). Uważa się, 
że uwarunkowania genetyczne odpowiadają za około 20% przypadków otyłości. 

Z otyłością związana jest nadmierna ilość tkanki tłuszczowej. Jest ona tworzona 
głównie przez adipocyty, komórki tkanki łącznej, komórki układu immunologicz-
nego i komórek endotelium naczyniowego włókien nerwowych [26]. Każdy z ele-
mentów tworzących tkankę tłuszczową pełni funkcję wydzielniczą przez co tkanka 
tłuszczowa jest największym gruczołem endokrynnym w naszym organizmie [22, 
53]. Wytwarza ona substancje zwane adipokinami. W ostatnich latach odkrywane 
jest coraz więcej adipokin, które pełnią różnego rodzaju funkcje regulacyjną oddzia-
łującą na wiele narządów i tkanek. W niniejszej pracy opiszemy strukturę, funkcjo-
nowanie oraz związek pomiędzy wpływem wybranych adipokin na różnego rodzaju 
patomechanizmy sprzyjające rozwoju otyłości i związanego z nim chorobami.

ADIPONEKTYNA

Adiponektyna, zwana również Acrp30, GBP-28, apM1 lub AdipoQ jest hor-
monem peptydowym zbudowanym z 244 aminokwasów, produkowanym przede 
wszystkim przez komórki tkanki tłuszczowej [58, 77]. Późniejsze badania udo-
wodniły, że ta adipokina może być wytwarzana także przez osteoblasty, tkanki 
łożyska, miocyty, czy komórki miąższu wątroby. Hormon ten odgrywa istotą rolę 
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w regulacji metabolizmu, ponadto bierze udział w procesach przeciwzapalnych, 
jak i uwrażliwia tkanki na insulinę [1, 15].

Działanie adiponektyny w dużej mierze zależy od jej stężenia w osoczu. Pod 
tym względem występują różnice płciowe, gdzie wyższe stężenia tego białka za-
uważa się u kobiet w przeciwieństwie do mężczyzn. Uważa się, że wpływ na to 
mają hormony steroidowe- estrogen i testosteron. Regulację osoczowego pozio-
mu adiponektyny, przypisuje się także składnikom dietetycznym, takim jak biał-
ko sojowe, czy oleje rybne, które zwiększają jej stężenie. Z kolei spożywanie 
posiłków wysokowęglowodanowych, działa negatywnie, obniżając ilość krążą-
cej adipokiny [52]. Hipoadiponektynemię odnotowano przede wszystkim u osób 
otyłych, szczególnie tych, cierpiących na otyłość brzuszną, a także u pacjentów, 
u których zdiagnozowano choroby powiązane z otyłością m.in.: cukrzycę typu 2, 
nadciśnienie tętnicze, miażdżycę oraz zespół metaboliczny. Adiponektyna hamuje 
procesy glukoneogenezy i glikogenolizy zachodzące w wątrobie. Przyczynia się 
do tego zmniejszona ekspresja genów kodujących enzymy biorące udział w reak-
cjach glukoneogenezy m.in.: glukozo-6-fosfataza oraz karboksylaza fosfoenolo-
pirogronianowa. U podstaw mechanizmu molekularnego tego zjawiska leży sty-
mulacja fosforylacji, a tym samym aktywacji kinazy białkowej zależnej od AMP 
(AMPK). Dzięki temu hamowana jest produkcja glukozy wewnątrz organizmu 
[78]. Skutkiem tego jest poprawa nie tylko wątrobowej, ale także ogólnoustro-
jowej insulinooporności. W przypadku niskiego stężenia adiponektyny w ustro-
ju, stwierdzono silne powiązanie z rozwojem cukrzycy typu 2. Wykazano także 
związek tej adipokiny z różnymi parametrami metabolizmu lipoprotein. Przepro-
wadzone badania wskazują na zwiększenie ekspresji genu ABCA1, a wraz z tym 
wzrost produkcji apo-AI, a także zmniejszenie produkcji apo-CIII w wątrobie. 
Procesy te prowadzą do podwyższenia poziomu HDL oraz spadku poziomu TG. 
Hormon ten, na drodze aktywacji PPARα, zwiększa zużycie energii i spalanie 
kwasów tłuszczowych, także zmniejszając ilość TG w wątrobie [69]. 

Adiponektyna, jako hormon pochodzący z tkanki tłuszczowej swoim działa-
niem wpływa także na inne komórki i narządy organizmu. Szczególną rolę odgry-
wa w chorobach będących następstwem otyłości [27]. Przeciwdziałając apopto-
zie, chroni podocyty nerki, dbając o jej funkcjonowanie w przypadku cukrzycy 
[75]. Poza tym wpływa na poprawę funkcji śródbłonka. Dzięki temu adiponek-
tynie przypisuje się działanie przeciwmiażdżycowe. Jej niezwykłe działanie jest 
również powiązane z pracą serca. Badania wykazują, że u osób z hipoadiponekty-
nemią powiązaną z otyłością, następuje zaostrzenie przerostu mięśnia sercowego. 
W makrofagach sprzyja ich różnicowaniu do rodzaju M2, hamując jednocześnie 
przeistaczanie do rodzaju M1, co warunkuje działanie przeciwzapalne. Adiponek-
tyna reguluje także funkcje hormonalne tkanki tłuszczowej poprzez hamowanie 
wydzielania leptyny i czynników prozapalnych, takich jak TNF-α, czy IL-6, któ-
rych wysoki poziom można zauważyć u osób otyłych. Wydzielanie tej adipoki-
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ny w tkankach mięśni szkieletowych jest uzależnione od sposobu odżywiania oraz 
ćwiczeń [74]. Wysiłek fizyczny powodując spadek ilości adiponektyny, zmniejsza 
stan zapalny i insulinooporność, przyczyniając się do poprawy funkcji mięśni. Sty-
muluje AMPK, a tym samym wychwyt glukozy i utlenianie kwasów tłuszczowych. 
Bardzo wysoki poziom hormonu w tej tkance może mieć jednak działanie szkodli-
we, obniżając średnicę miotuby, czy ilość białka [44]. Osoby z otyłością wykazu-
ją zmniejszone wydzielanie adiponektyny przez tkankę tłuszczową. Wpływa to na 
wiele zmian patofizjologicznych, które są powiązane z insulinoopornością, a także 
na wystąpienie cukrzycy typu 2, różnego rodzaju zapaleń, czy chorób związanych 
z układem krążenia. Natomiast spadek wagi, warunkuje wzrost ilości adiponektyny 
w ustroju, co korzystnie wpływa na redukcję wskaźnika masy ciała (BMI).

Kluczową rolę w funkcjonowaniu adiponektyny, a także jej oddziaływaniom 
na inne komórki i tkanki organizmu pełnią receptory AdipoR1, AdipoR2 oraz 
kadheryna T. Ze względu na wpływ AdipoR1 i AdipoR2 w regulację ekspresji 
genów i uwrażliwianiu na insulinę, stanowią znaczący czynnik patofizjologiczny 
w cukrzycy. AdipoR1 jest receptorem występującym powszechnie w organizmie, 
jednak największe jego ilości zaobserwowano w obrębie mięśni szkieletowych. 
Ekspresja receptora AdipoR2 jest natomiast ograniczona do tkanek wątroby. Po 
związaniu adiponektyny, receptory te uruchamiają dalsze ścieżki sygnalizacyj-
ne. Badania wykazały, że nadekspresja AdipoR1 aktywuje AMPK, a dodatkowo 
hamuje glukoneogenezę zachodzącą w wątrobie i lipogenezę oraz wzmaga utle-
nianie kwasów tłuszczowych. Niedobór receptora AdipoR1, będzie zatem powią-
zany ze stanem insulinooporności. Natomiast funkcje AdipoR2 wciąż pozostają 
niejasne i wymagają dalszych badań [63]. Kadheryna T została zaklasyfikowana 
jako receptor dla jednej z form adiponektyny (HWM). Niedobory kadheryny T 
powodują zwiększone ilości krążącej HWM. Inaktywacja genu dla tego recepto-
ra, powoduje osłabienie wzrostu raka sutka, jednakże dokładna rola i powiązania 
kadheryny T z receptorami AdipoR1 i AdipoR2 są wciąż niejasne i pozostają do 
scharakteryzowania [69]. Zwiększenie liczby receptorów adiponektyny, bądź za-
stosowanie jej agonistów w terapii, uważa się za przyszłościowy krok w leczeniu 
osób z otyłością i chorobami z nią związanymi. Również badanie poziomu formy 
HWM adiponektyny może przynieść terapeutyczne zastosowanie. Jej dodatnie 
skolerowanie z wrażliwością na insulinę, może posłużyć jako marker w zespołach 
metabolicznych, bądź badaniach pacjentów z cukrzycą typu 2.

LEPTYNA

Leptyna stanowi hormon produkowany przez adipocyty oraz enterocyty, który 
odpowiada za regulację homeostazy energetycznej organizmu. Wpływa on mię-
dzy innymi na zmniejszenie ilości spożywanych posiłków (wzmaga uczucie syto-
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ści wpływając na ośrodki w podwzgórzu ), co pośrednio przekłada się na poten-
cjalną redukcję tkanki tłuszczowej w związku z mniejszą ilością napływających 
z pożywienia kalorii. Właściwość ta może być potencjalnie wykorzystana w celu 
zwalczania otyłości, jednakże aby leptyna mogła wpłynąć na ośrodki w central-
nym układzie nerwowym musi ona najpierw pokonać barierę krew-mózg (ang. 
blood-brain barier, BBB). Zaburzenia w transporcie tego hormonu przez BBB 
mogą zatem leżeć u podstaw oporności na leptynę, zwiększając tym samym ryzy-
ko wystąpienia otyłości [37]. 

Czynnikiem, który nasunął ekspertom wątpliwości co do obligatoryjnego 
działania odchudzającego leptyny był jej podwyższony poziom w osoczu osób 
otyłych. Dodatkowo pacjenci ci nie reagowali na egzogenną leptynę. Stąd został 
wysunięty wniosek, iż to zaburzona dystrybucja wewnątrz organizmu pacjenta 
może leżeć u podstaw jego choroby metabolicznej. Początkowe badania skupiały 
się na przepuszczalności BBB dla osoczowej leptyny. Z racji, iż jej masa wynosi 
16 kDa, wątpliwym było aby hormon ten był transportowany na zasadzie dyfuzji 
biernej. Postulowano więc istnienie specjalnego transportera dla leptyny, tym bar-
dziej, że część badań zanotowała występowanie wysycenia dla przepuszczalności 
tego białka [5].

Odnotowywane zaburzenia w przepuszczalności bariery krew-mózg sięgały 
nawet 35% , co jeszcze bardziej ugruntowywało tezę wzrostu oporności BBB 
w odpowiedzi na zwiększoną ilość leptyny [4]. Co więcej, niektóre badania od-
notowały stosunek stężeń leptyny w płynie mózgowo-rdzeniowym do jej stężenia 
osoczowego jest 4-5 razy niższy u osób ze stwierdzoną otyłością [12, 66]. Idąc 
tym tropem stwierdzono występowanie na powierzchni ependymoctów pokrywa-
jących komorę trzecią i czwartą swoistych białek receptorowych leptyny (OBR) 
[2] oraz ich krótszych izoform (OBRa, OBRc), których zmniejszenie ilości na 
powierzchni komórek wpływa na redukcję stężenia leptyny w mózgu myszy [35]. 
Rozważając zatem fakt, iż leptyna może być transportowana przez BBB za pomo-
cą specjalnego błonowego receptora, trzeba wziąć pod uwagę prawa, jakim jest 
poddany tego typu transport. Mianowicie charakteryzuje się on występowaniem 
zjawisk desensytyzacja oraz regulacji w dół w przypadku podwyższonego stęże-
nia liganda w osoczu, co odpowiedzialne jest za degradacje receptorów danego 
typu wewnątrz komórek. Wpływać to może znamiennie na rozpatrywany efekt 
oporności BBB wobec leptyny. Najnowsze przeprowadzane badania kwestionują 
jednak utartą tezę, jakoby wyłącznie wpływ zaburzonego transportu leptyny przez 
BBB oddziaływał na rozwój choroby metabolicznej, jaką jest otyłość. Począt-
kowo przeprowadzane eksperymenty ukazały fakt, iż podanie myszom leptyny 
do komór mózgowych nie wpływało na zmniejszenie przyjmowania przez nie 
jedzenia, a tym samym nie oddziaływało na redukcję otyłości wywołanej u nich 
dietą [19]. Poza tym, w kolejnych badaniach, również na myszach z otyłością 
spowodowaną dietą, wykazano brak korelacji pomiędzy użyciem antagonistów 
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receptora leptyny a zmniejszeniem funkcjonalności endogennego hormonu [55]. 
Podobne wyniku uzyskano w oparciu o badania dla organizmu ludzkiego [57]. Co 
ciekawe, niedawno przeprowadzone innowatorskie badanie wykorzystujące tech-
nikę znakowania fluorescencyjnego leptyny wykazało, iż pomiędzy organizmem 
mysim stosującym zbilansowaną dietę i o normalnej masie, a modelem z „diete-
tyczną” otyłością nie występują diametralne różnice co do akumulacji hormonu 
w poszczególnych częściach mózgu (najwyższe stężenia osiągnięto w: wyniosło-
ści pośrodkowej oraz splocie naczyniówkowym komór bocznych i trzeciej). Na 
tym jednak nie koniec, gdyż po poddaniu myszy z otyłością restrykcyjnej diecie 
bądź też działaniu odpowiednich środków farmakologicznych zwiększyło ilość 
zarówno leptyny jak i jej receptora w poszczególnych częściach mózgu. Zjawisko 
to wskazuje na utrzymanie akumulacji leptyny w stanie otyłości na stałym pozio-
mie w miejscach o jej fizjologicznie największym działaniu w kontroli metaboli-
zmu i masy ciała [33].

Specyfika leczenia otyłości z zastosowaniem mechanizmów rządzącymi bio-
chemią i kinematyką leptyny opiera się głównie na zwiększeniu jej przepusz-
czalności przez BBB z zastosowaniem jej agonistów lub poprzez zwiększenie jej 
stabilności i czasu połowicznego trwania [37]. Kolejnymi czynnikami wpływają-
cymi na otyłość mogą być zarówno niedobory tegoż hormonu jak i receptora dla 
niego, wynikający z wrodzonych zaburzeń genetycznych bądź też nabytych zabu-
rzeń endokrynologicznych. Zmniejszona ilość leptyny lub brak jej oddziaływa-
nia z receptorem przyczyniają się do zwiększenia podaży jedzenia oraz rozwoju 
nadwagi/otyłości [7]. Do stosunkowo rzadko spotykanego schorzenia należy wro-
dzony niedobór leptyny, wynikający z mutacji utraty sensu w genie kodującym 
leptynę. Dotyka to najczęściej rodzin, w których rodzice są ze sobą spokrewnieni. 
Poza fenotypem związanym z zaawansowaną otyłością już we wczesnym wieku 
dziecięcym, obserwuje się także u takich pacjentów znaczne niedobory immu-
nologiczne, mogące prowadzić w młodości nawet do śmierci z powodu infekcji. 
Ponadto odnotowuje się hipogonadyzm, niedobory hormonów tarczycy, zaburze-
nie osi renina-aldosteron, dysfunkcje układu współczulnego i wiele innych pato-
logii związanych z samym zespołem metabolicznym jak na przykład zwiększone 
ryzyko chorób sercowo -naczyniowych i hiperlipidemia [56]. Chorobliwie otyłe 
dzieci z tego typu schorzeniem skutecznie leczy się podskórnymi iniekcjami re-
kombinowanej ludzkiej leptyny. Efekt tej terapii znacznie wpływa na poprawę 
stanu pacjentów pod względem różnorodnych zaburzeń związanych z mutacją. 
Dotyczy to zarówno nieprawidłowości metabolicznych, jak hiperinsulnemia czy 
hiperlipidemia, ale także endokrynologicznych, podnosząc poziomy hormonów 
tarczycy oraz gonadotropin. Poprawie ulegają także dysfunkcje neuroendokry-
nologiczne. Jednakże, najważniejsze działanie danej kuracji przypisuje się pod-
niesieniu poziomu krążących we krwi limfocytów T CD4(+) , których ilość była 
niebezpiecznie obniżona w opisywanej chorobie genetycznej [23]. Inną zmianą 
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skutkującą nieadekwatną odpowiedzią organizmu na leptynę jest mutacja w ge-
nie kodującym jej receptor. W tym przypadku również obserwujemy znamienne 
podniesienie masy ciała związane z otyłością i inne towarzyszące jej nieprawidło-
wości [24]. Kolejną przyczyną niedoboru leptyny może być wrodzona lub nabyta 
utrata tkanki tłuszczowej, ograniczona jedynie do konkretnych obszarów, bądź też 
dotycząca całego ciała (tzw. lipoatrofia). Często spotyka się tą formę dysfunkcji 
tkanki tłuszczowej w przypadku zakażenia wirusem niedoboru odporności – HIV. 
Zespół ten nazywany jest w skrócie HALS (ang. HIV-associated lipodystrophy 
syndrome) i występuje wśród znacznego odsetka osób leczonych na HIV dłużej 
niż rok [47]. Ponadto, do niedoborów leptyny mogą prowadzić nadmierne ćwicze-
nia oraz anorexia nervosa, tym samym zaburzając prawidłowe pokwitanie i ho-
meostazę neuroendokrynologiczną [13].

APELINA

Apelina jest adipocytokiną odkrytą podczas poszukiwań ligandu dla receptora 
APJ. Jej prepropeptyd ma 77 aminokwasów, a aktywne formy znajdują się na 
C-końcu [71]. Jako że zawiera on wiele możliwych miejsc cięcia, apelina po-
siada wiele izoform różniących się ilością aminokwasów oraz aktywnością [32]. 
Jest ona produkowana w wielu tkankach organizmu, przede wszystkim sercu, 
nerkach, płucach, nasieniowodach, gonadach, różnych strukturach mózgu, mię-
śniach, ścianie żołądka, śródbłonku małych tętnic i niektórych żył oraz tkance 
tłuszczowej [9, 32, 45, 72]. Jest ona również wytwarzana w gruczole mlekowym, 
szczególnie w okresie okołoporodowym, co umożliwia jej wydzielanie do mleka 
[32]. Za jej produkcję w tkance tłuszczowej odpowiadają nie tylko adipocyty, ale 
również inne znajdujące się tam komórki. Wytwarzanie i wydzielanie apeliny jest 
regulowane przez insulinę, która zwiększa te procesy w tkankach na nią wrażli-
wych poprzez szlaki związane z kinazami: PI3K, PKC oraz MAPK [9].

Po dożylnym podaniu apeliny gryzoniom następował u nich spadek ciśnie-
nia tętniczego [10, 14, 36, 45, 72]. Dzieje się tak ponieważ poprzez kinazę Akt 
powoduje ona fosforylację i aktywację endotelialnej syntazy tlenku azotu, która 
zwiększa stężenie NO w osoczu i przez to również wazodylację [36, 39, 72]. My-
szy pozbawione receptora APJ miały jednak prawidłowy poziom ciśnienia krwi, 
co sugeruje że działanie apeliny nie jest niezbędne do jego regulacji [36]. W nie-
których przypadkach jej wstrzyknięcie zwiększało tętno [14, 45], a w innych nie 
[10, 36, 72]. Takie rozbieżności w wynikach można wytłumaczyć tym, że apelina 
wpływa na nie tylko pośrednio poprzez wywołanie hipotensji pobudzającej nerwy 
współczulne, a niektóre gryzonie miały po prostu mniej aktywny system barore-
ceptorów. Tezę tę potwierdza fakt zmniejszenia jej wpływu na tętno poprzez zaha-
mowanie aktywności nerwów współczulnych [14]. Ponad to apelina obniża również 
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średnie ciśnienie żylne [14]. Jej wstrzykiwanie nie zmienia zbytnio ilości spożywa-
nego pokarmu [34, 70], ale zwiększa pragnienie [45,70]. Długotrwałe dootrzewno-
we podawanie apeliny doprowadziło do zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej, ilo-
ści zawartych w niej triacylogliceroli, wielkości adipocytów i osoczowego stężenia 
insuliny oraz szybszego pozbywania się glukozy z krwi w dootrzewnowym teście 
tolerancji glukozy. Sugeruje to, że apelina zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę 
[34]. Zwiększa ona ekspresję białek rozprzęgających – UCP1 w brunatnej tkan-
ce tłuszczowej i UCP3 w mięśniach, co powoduje zwiększenie temperatury ciała 
i poboru tlenu oraz może tłumaczyć obniżenie masy tkanki tłuszczowej. Zmniejsza 
ona także współczynnik oddechowy, co może wskazywać na zwiększenie zużycia 
tłuszczów w stosunku do cukrów [34]. Apelina przyczynia się również do regula-
cji gospodarki hormonalnej. Zwiększa osoczowe stężenie ACTH i kortykosteronu, 
a zmniejsza prolaktyny, LH i FSH. Powoduje wzrost wydzielania kortykoliberyny 
i wazopresyny [70]. Ma również wpływ na inne adipocytokiny. Jej długotrwałe po-
dawanie doprowadziło do zwiększenia stężenia osoczowej apeliny, a spadku lepty-
ny [34]. Ponad to apelina zmniejszyła w śledzionie produkcję cytokin IFN-γ, IF-2, 
IF-4 i proliferację jej komórek [32].

Okazuje się, że u ludzi apelina nie wpływa na ciśnienie krwi aż tak znaczą-
co. W wielu przypadkach pozostawało ono niezmienne po jej dożylnym podaniu, 
szczególnie u młodych i zdrowych osób [29, 39, 40]. Podobnie tętno w większości 
przypadków nie ulegało zmianom, a czasami było tylko lekko podwyższone [29, 
39, 40]. Apelina, tak samo jak u szczurów powoduje wazodylację [39, 40]. Po jej 
wstrzyknięciu następował wzrost przepływu krwi przez pobliskie tętnice, łącznie 
z przepływem wieńcowym [39, 40]. Zwiększa ona tempo narastania ciśnienia do 
wartości maksymalnej w lewej komorze, kurczliwość serca, pojemność minuto-
wą serca i wskaźnik sercowy. Zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, obciążenie 
wstępne i następcze, maksymalne ciśnienie skurczowe wewnątrz lewej komory 
i jej ciśnienie późnorozkurczowe. Sugeruje to, że apelina powoduje wenodylację 
żył pojemnościowych [40]. Apelina u ludzi nie wpływa na stężenie wazopresyny 
i mózgowego peptydu natriuretycznego [40]. Podobnie jak u myszy przyczynia 
się do zwiększania wrażliwości tkanek na insulinę [29]. Istnieją zarówno artykuły, 
w których wykazano powiązanie między stężeniem apeliny a insulinoopornością 
[18], jak i takie w których takiego związku nie zauważono [60]. Prawdopodob-
nie jest to spowodowane tym, że wraz ze zmniejszaniem się wrażliwości tkanek 
na insulinę, rośnie jej stężenie. Doprowadza to do wzrostu apeliny, która jednak 
z jakiegoś powodu nie działa dobrze u niektórych osób. Być może jest to zwią-
zane z rozwijaniem się u nich apelinooporności [29]. Podobnie istnieją artykuły, 
w których za pomocą statystyki wykazano związki pomiędzy osoczowym stę-
żeniem apeliny a nadwagą, BMI, ciśnieniem krwi oraz stężeniem cholesterolu, 
triacylogliceroli i glukozy [18, 67], a także takie w których tych związków nie 
zaobserwowano [60].
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Opracowano również agonistę receptora APJ i nazwano go MM07. U szczurów, 
podobnie jak apelina, zwiększa pojemność minutową serca oraz zmniejsza opór ob-
wodowy. Nie wpływa jednak na ciśnienie krwi. U ludzi powoduje wzrost jej prze-
pływu oraz wazodylację, ale w przeciwieństwie do apeliny, wyłącznie w miejscu 
wstrzyknięcia. Ma on również większy okres półtrwania. Dzięki temu, że powoduje 
mniejszą niż apelina internalizację receptora APJ, nie prowadzi do desensytyzacji 
i działa tak samo przy kolejnych podaniach. Być może będzie on mógł być zastoso-
wany w leczeniu niektórych chorób sercowo-naczyniowych [10].

Trwają prace nad możliwościami wykorzystania wiedzy o apelinie i jej re-
ceptorze w celach terapeutycznych. Wykazano, że u myszy z zespołem niewydol-
ności oddechowej (ARDS) jej stężenie jest obniżone, ale zwiększa się podczas 
leczenia Cannabidiolem. Być może przyczynia się ona do korzystnego działania 
leku. Niewykluczone również, że można za pomocą pomiarów jej stężenia wcze-
śniej wykrywać ARDS oraz określać skuteczność przeprowadzanej terapii [64]. 
U szczurów podawanie apeliny powodowało zmniejszenie negatywnego oddzia-
ływania na serce Isoproterenolu. Uszkodzenia powodowane przez tą substancję 
nie były aż tak wielkie jak w próbie kontrolnej. Efekt ten był szczególnie wi-
doczny przy jednoczesnym podawaniu angiotensyny 1-7 [68]. Prawdopodobnie 
apelina znajdzie wkrótce swoje zastosowanie w lecznictwie.

CHEMERYNA

Gen kodujący chemerynę TIG2 został odkryty w 1997 roku podczas badań 
nad próbkami skórnymi osób chorujących na łuszczycę. W próbkach pobranych 
z miejsc gdzie nie było zmian łuszczycowych ekspresja tego genu była wysoka, 
zdecydowanie niższa była natomiast w próbkach ze zmian chorobowych. Stąd 
pierwotne przypuszczenia, że białko to odpowiada za utrzymanie prawidłowego 
stanu skóry [51]. Kolejno w 2003 roku dwa niezależne od siebie zespoły okre-
śliły produkt ekspresji genu TIG2- chemerynę jako ligand sierocego receptora 
CMKLR1 [76].

Chemeryna jest produkowana przez adipocyty jako nieaktywne białko o na-
zwie preprochemeryna i masie 16kDa. Jest ono zbudowane z 163 aminokwasów. 
Po odcięciu N-końcowego polipeptydu, zbudowanego z 20 aminokwasów, po-
wstaje prochemeryna, która nadal jest praktycznie nieaktywna biologicznie. Ak-
tywacja prochemeryny jest możliwa przez ograniczoną proteolizę C-końcowego 
fragmentu przez obecne we krwi lub tkankach proteazy, które biorą udział m.in. 
w reakcjach zapalnych organizmu [17]. Stopień aktywności powstałej chemeryny 
zależy od długości odłączonego łańcucha polipeptydowego (najbardziej aktywna 
− Chem 157, najmniej aktywna −  Chem 152) [79].
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Obecność chemeryny jest niezbędna do przekształcenia się preadipocytów 
w adipocyty, a co za tym idzie przyrostu tkanki tłuszczowej [50]. Należy jednak 
pamiętać, że proces ten zależy jeszcze od angiogenezy i tworzenia się naczyń 
włosowatych [43]. Chemeryna jest adipokiną produkowaną przez adipocyty i jed-
nocześnie wpływającą na adipogenezę oraz metabolizm już dojrzałych komórek 
tkanki tłuszczowej [28]. Może działać zarówno parakrynnie, jak i autokrynnie 
[62]. Już na tym poziomie możemy wysunąć wniosek, że chemeryna przez sty-
mulację adipogenezy może mieć bezpośredni wpływ na rozwój otyłości. 

Istnieje także hipoteza, że chemeryna stymuluje lipolizę. Wiemy, że pobudze-
nie receptorów CMKLR1 przez ich ligand czyli chemerynę powoduje fosforylację 
kinaz MAP p42 i p44, które biorą udział w lipolizie. Stąd hipoteza, że chemery-
na reguluje także rozkład tłuszczy [31, 59]. Wiemy też, że uwalnianie glicerolu 
w pożywce hodowanej przez 24 godziny było znacząco wyższe przez stosowanie 
chemeryny, co potwierdza powyższą tezę, gdyż glicerol jest produktem rozkładu 
tłuszczy [62].

Na badaniach przeprowadzonych na myszach wykazano także, że niezależ-
nie od diety (niskotłuszczowej lub bogatotłuszczowej) osobniki nieposiadające 
receptora chemeryny mają zdecydowanie mniejsza masę ciała i zawartość tkanki 
tłuszczowej pochodzącej z diety, niż osobniki kontrolne. Było to spowodowane 
tym iż brak receptorów chemeryny powoduje zmniejszenie sekrecji insuliny w od-
powiedzi na wysokie stężenie glukozy. Możemy na tej podstawie przypuszczać, 
że działanie chemeryny może zwiększać łaknienie i powodować w konsekwencji 
przyjmowanie większej ilości pokarmu, co z kolei ma bezpośredni wpływ na roz-
wój otyłości i chorób z nią związanych [20].

Dowiedziono także, że chemeryna uczestniczy w reakcji zapalnej organizmu. 
W zależności od rodzaju chemeryny, a dokładnie od jej długości, może stymu-
lować te reakcję albo być jej inhibitorem. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć 
Chem-157, która ma działanie chemotaktyczne i uczestniczy we wczesnych eta-
pach reakcji zapalnej. Do drugiej grupy natomiast zaliczamy Chem-154, która 
z kolei hamuje aktywowanie makrofagów [16].

Chemeryna łączy się z receptorem CMKLR, który współdziała z białkiem G. 
Jest to receptor o budowie serpentynowej, który siedmiokrotnie przecina błonę 
komórkową, a w części cytoplazmatycznej działa z białkiem G [49]. Aktywacja 
receptora chemeryny powoduje wewnątrzkomórkowe uwalnianie wapnia, hamo-
wanie gromadzenia się cAMP i fosforylację kinaz MAP p42 i p44. Dzieję się to 
poprzez klasę Gi heterotrimerycznych białek G [76]. Zmiany te prowadzą do che-
motaksji komórek układu odpornościowego do miejsca zdarzenia. Receptory dla 
chemeryny u człowieka nie znajdują się tylko na błonach adipocytów w czasie ich 
różnicowania się. Występują także na makrofagach tkankowych oraz na plazmo-
cytoidalnych komórkach dendrytycznych [81]. Co ciekawe receptor CMKLR1 
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jest wykorzystywany jako koreceptor przez wirusy takie jak HIV-1 czy SIV, które 
dzięki niemu wnikają do komórki gospodarza [65]. Jak się okazuje CMKLR nie 
jest jedynym receptorem chemeryny. Jest nim jeszcze CCRL2. Można go znaleźć 
na powierzchni takich komórek jak mastocyty, neutrofile, monocyty czy komórki 
T. Chemeryna jednak, po przyłączeniu się do niego, nie wywołuje analogicznej 
kaskady reakcji jak przypadku receptora CMKLR1. Chemeryna nie jest interna-
lizowana. CCRL2 może jedynie służyć jako receptor zwiększający stężenie pro-
chemeryny w danych tkankach. Przykładem są stromalne komórki płuc i serca, 
w których ekspresja CCRL2 służy jako rezerwuar chemeryny [80].

PODSUMOWANIE

Wszystkie wymienione adipokiny są cały czas intensywnie badane w celu 
ustalenia ich wpływu na mechanizm powstawania otyłości i inne zmiany meta-
boliczne. Z adiponektyną, jako hormonem tkanki tłuszczowej, wiąże się duże 
nadzieje w możliwości jej zastosowania, jako środek terapeutyczny, a także 
przewidujący w otyłości i insulinooporności. Pomimo specyficznego działania, 
jej tkanki docelowe, są rozmieszczone w całym organizmie. Zatem zwiększenie 
ilości samego hormonu, czy wpływ na jego receptory może być kluczowe w te-
rapii osób z cukrzycą typu 2, czy miażdżycą [25]. Jej działanie przeciwzapalne 
i przeciwapoptotyczne sprzyja także ochronie nerek, serca, czy naczyń krwiono-
śnych [75]. Terapeutyczne zastosowanie adiponektyny może więc poprawić stan 
wielu narządów osób otyłych, u których jej poziomy są znacznie obniżone [3, 
52]. Leptyna natomiast stanowi hormon o szerokim spektrum działania dążącym 
do utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu. Wszelkie nie-
prawidłowości pojawiające się na którymś z etapów wytwarzania, transportu oraz 
odbierania bodźca prowadzić może do poważnych konsekwencji zdrowotnych, 
w tym do rozwoju otyłości. Elementarne zaburzenia, stanowiące podstawę współ-
czesnej wiedzy w kwestii powiazania leptyny z otyłością, to dysfunkcja w pro-
dukcji hormonu lub jego receptora, zmniejszona przepuszczalność BBB wobec 
leptyny – obecnie intensywnie badana, gdyż możliwe są inne przyczyny upośle-
dzonego transportu leptyny. Środki farmakologiczne stosowane w celach tera-
peutycznych dla pacjentów dotkniętych schorzeniami wywołanymi dysfunkcją 
hormonu zależą od pierwotnej przyczyny patologii. Wymienić tu można podskór-
ną iniekcje rekombinowanej ludzkiej leptyny, jeśli stwierdzony jest jej brak bez 
dysfunkcji receptora oraz leki uskuteczniające przechodzenie tegoż białka przez 
BBB. Apelina jest ligandem receptora APJ, wytwarzanym w licznych tkankach 
organizmu. Jej wytwarzanie i wydzielanie jest regulowane przez insulinę. Apeli-
na aktywuje endotelialną syntazę tlenku azotu, zwiększa stężenie NO i powoduje 
wazodylację. Może przez to obniżać ciśnienie krwi u gryzoni, a czasem również 
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u ludzi. Wpływa ona także na inne parametry krążeniowe, takie jak kurczliwość 
serca, czy obciążenia wstępne i następcze oraz zwiększa wrażliwość tkanek na in-
sulinę. Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem jej oraz receptora APJ w celu 
leczenia różnych chorób. W kontekście otyłości istotnym jest fakt, że chemeryna 
jest białkiem, które działa na tę samą tkankę, przez którą jest syntetyzowana- na 
tkankę tłuszczową. Wysokie stężenie chemeryny, która jako białko umożliwiające 
przekształcenie proadipocytów w adipocyty, powoduje progresję przyrastania masy 
tkanki tłuszczowej. Przypuszcza się także, że wysoki poziom chemeryny może po-
wodować wzrost łaknienia, co także przekłada się na duże ryzyko otyłości.
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