
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 42 2015 NR 2 (309–328)

ROLA LEPTYNY W PATOGENEZIE NOWOTWORÓW 
ZWIĄZANYCH Z OTYŁOŚCIĄ

THE ROLE OF LEPTIN IN PATHOGENESIS OF  
OBESITY-RELATED CANCERS

Aleksandra NOWAK, Christopher KOBIERZYCKI, Piotr DZIĘGIEL

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii,  
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie: Leptyna jest adipokiną, produkowaną przez tkankę tłuszczową, wykazującą plejotropowe 
działanie. Jej nadrzędną funkcją jest regulacja masy ciała oraz balansu energetycznego organizmu, po-
przez oddziaływanie ze swoistym receptorem w podwzgórzu. Stężenie leptyny w surowicy silnie kore-
luje z masą całkowitej tkanki tłuszczowej organizmu i jest niemal 10-krotnie wyższe u osób otyłych niż 
u osób o prawidłowej masie ciała. 
Niniejszy przegląd literaturowy skupia się na roli leptyny w patogenezie nowotworów, których częstość 
występowania i rokowanie ściśle związane są z otyłością: raka gruczołu piersiowego, trzonu macicy 
u kobiet, raka prostaty u mężczyzn oraz raka jelita grubego u obu płci. Ponadto nieodłącznymi proces-
ami towarzyszącymi progresji nowotworowej są angiogeneza i przejście epitelialno – mezenchymalne, 
których zapoczątkowanie i regulacja w istotny sposób związane są z aktywnością leptyny, co zostało 
ujęte również w prezentowanej pracy.
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Summary: Leptin is an adipokine, produced by white adipose tissue, exerting pleiotropic effect. Its main 
function is regulation of body weight and energy balance via its receptor located in the hypothalamus. 
Serum leptin concentration significantly correlates with total fat mass and is substantially elevated in 
obese individuals. 
In this review, we highlight the role of leptin in pathogenesis of cancers which incidence and progno-
sis are strongly associated with obesity: breast and endometrial cancer among women, prostate cancer 
among men and colorectal cancer among both men and women. Additionally, in our review we highlight 
important impact of leptin on regulation and initiation of angiogenesis and epithelial – mesenchymal 
transition, processes that are highly associated with cancer progression. 

Key words: leptin, obesity, cancerogenesis



310 A. NOWAK, CH. KOBIERZYCKI, P. DZIĘGIEL

FIZJOLOGICZNA ROLA LEPTYNY

Leptyna (LEP, z gr. leptos – szczupły) jest polipeptydowym hormonem o masie 
16kDa zbudowanym ze 167 reszt aminokwasowych wykazującym działanie plejo-
tropowe. Wytwarzana i wydzielana jest ona przede wszystkim przez komórki tkanki 
tłuszczowej (adipocyty). Ekspresję mRNA leptyny wykryto również w komórkach 
takich narządów jak żołądek, łożysko, jajniki, wątroba, przysadka mózgowa oraz mię-
śnie szkieletowe [7]. Jest ona zaliczana do adipokin, grupy substancji wpływających 
na procesy metaboliczne oraz regulujących odpowiedź immunologiczną. 

LEP stanowi kluczowy element informujący ośrodkowy układ nerwowy o ilo-
ści zasobów energetycznych zgromadzonych w naszym organizmie w postaci tkanki 
tłuszczowej [29]. W skład wspomnianego systemu wchodzą trzy elementy: (1) LEP 
– sygnalizująca ilość zasobów energetycznych, (2) ośrodek głodu w podwzgórzu ge-
nerujący odpowiednią reakcję w odpowiedzi na sygnał pochodzący od leptyny, (3) 
autonomiczny układ współczulny wpływający na równowagę energetyczną za po-
średnictwem regulacji dwóch mechanizmów – poboru energii oraz sposobów jej wy-
datkowania [50]. Nadrzędną funkcją LEP (tzw. „hormon sytości”) jest normalizacja 
gospodarki energetycznej organizmu poprzez hamowanie podwzgórzowego ośrodka 
łaknienia, jak również zwiększanie zużycia energii w wyniku przyspieszenia tempa 
metabolizmu oraz umożliwienia zachodzenia procesów energochłonnych. Fizjolo-
giczne działanie wywierane jest poprzez receptory leptynowe (LEPR) znajdujące się 
głównie w podwzgórzu. Związanie LEP z LEPR powoduje zahamowanie wydziela-
nia neurotransmitera – neuropeptydu Y (NPY), będącego stymulatorem łaknienia. Po-
nadto LEP wykazuje również zróżnicowane działanie obwodowe uczestnicząc m.in. 
w procesach związanych z rozrodem, hematopoezą, regulacją poziomu glukozy we 
krwi, przebudową kostną oraz stanach zapalnych [50]. 

Głównym czynnikiem wpływającym u ludzi na poziom LEP we krwi jest 
masa tkanki tłuszczowej [29, 43]. Poziom krążącej LEP wykazuje silną pozytywną  
korelację z masą tkanki tłuszczowej, podczas gdy w odniesieniu do powszechnie 
używanego wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) korelacja ta jest trochę słabsza 
[29]. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że BMI bierze pod uwagę całkowitą 
masę ciała, a nie tylko ilość tkanki tłuszczowej. Wysokie stężenie LEP w surowi-
cy ludzi otyłych, związane jest zarówno ze znaczną ilością komórek tłuszczowych 
jak i nasilonym uwalnianiem LEP z dużych adipocytów [50]. Zaobserwowano, że 
małe adipocyty wykazują słabszą ekspresję genu LEP, niż duże komórki tłusz-
czowe [43]. U osób otyłych poziom LEP we krwi jest niemal 10-krotnie wyższy 
niż u osób o prawidłowej masie ciała [29]. W tym przypadku, LEP zdaje się nie  
wywierać swojego fizjologicznego efektu tj. zahamowania łaknienia i zwiększe-
nia wydatkowania energii [50]. Spostrzeżenie to sugeruje, że rozwój otyłości nie 
jest związany z niedoborem tego hormonu, ale być może z rozwijającą się opor-
nością na działanie endogennej LEP. Oporność na LEP, potwierdzają badania, 
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w których dożylnie podanie pacjentom egzogennej LEP również nie skutkowało 
utratą wagi [45]. Sugerowanych jest kilka mechanizmów rozwoju oporności na 
działanie LEP, m.in.: upośledzony transport LEP przez barierę krew-mózg, uszko-
dzenie szlaku sygnałowego LEP w wyspecjalizowanych neuronach podwzgórza, 
nadekspresja rozpuszczalnej formy receptora (LEPR-e) [50]. Zaobserwowano, 
że u osób otyłych efektywność transportu LEP do płynu mózgowo-rdzeniowego 
jest niższa niż u osób szczupłych. Po przekroczeniu pewnego poziomu LEP w su-
rowicy (25ng/ml), nie obserwuje się dalszego nasilania transportu LEP do pły-
nu mózgowo-rdzeniowego [50]. Prawdopodobnie ewolucyjna rola LEP nie jest  
związana z zapobieganiem rozwoju otyłości w przypadku nadmiernej dostępno-
ści pożywienia, ale z łagodzeniem skutków wygłodzenia w przypadku jego defi-
cytu w wyniku zmniejszania wydatkowania energii [50]. 

Ponadto, obserwuje się różnice w poziomach LEP zależne od płci. Przy jed-
nakowej masie tkanki tłuszczowej wyższy poziom LEP stwierdzono u kobiet, co 
prawdopodobnie związane jest z wpływem hormonów płciowych na jej wydzie-
lanie estrogeny stymulują uwalnianie LEP z adipocytów, podczas gdy testosteron 
wykazuje działanie hamujące [19]. 

Stwierdzono również wpływ LEP na sekrecję wielu neuropeptydów przez 
neurony wydzielnicze podwzgórza. Obniżony poziom LEP związany z niedoży-
wieniem powoduje supresję osi podwzgórze-przysadka, spadek wydzielania hor-
monów gonadotropowych i zahamowanie czynności gonad [24]. Niski poziom 
LEP sygnalizuje niedostateczne zasoby energetyczne organizmu do podjęcia 
energochłonnych procesów rozrodczych. 

RECEPTOR LEPTYNOWY

LEP, jako cząsteczka zaliczana do adipokin, swoje działanie biologiczne wy-
wiera poprzez swoisty transbłonowy receptor należący do rodziny receptorów cy-
tokinowych typu I. Wyróżniono 6 izoform (ryc. 1) receptora leptynowego (LEPR) 
a-f, kodowanych przez jeden gen, powstających w wyniku alternatywnego składa-
nia pre-mRNA i/lub proteolitycznego cięcia długiej formy białka [41]. Zasadniczo 
LEPR budują trzy domeny: zewnątrzkomórkowa, transbłonowa i cytoplazmatycz-
na. W zależności od ich obecności jak również długości, możemy wyodrębnić for-
my długie i krótkie receptora. Krótka forma receptora LEPR-e, składa się tylko 
z domeny zewnątrzkomórkowej i stanowi tzw. postać rozpuszczalną. Pozostałe 
izoformy posiadają dodatkowo domenę transbłonową, mocującą cząsteczkę recep-
tora w błonie komórkowej oraz domenę cytoplazmatyczną odpowiedzialną za uru-
chomienie głównych dróg przekazywania sygnału wewnątrz komórki. Podczas gdy 
domena cytoplazmatyczna jest zmienna, domena zewnątrzkomórkowa stanowiąca 
miejsce wiązania liganda pozostaje konserwatywna we wszystkich izoformach. 
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Pojedynczy LEPR może związać jedną cząsteczkę LEP, jednakże do aktywacji 
wewnątrzkomórkowego szlaku sygnałowego konieczna jest jego dimeryzacja, bę-
dąca wynikiem przyłączenia dwóch cząsteczek LEP do każdego z receptorów [31].

RYCINA 1. Izoformy receptora leptynowego
FIGURE 1. Leptin receptor isoforms

SZLAK SYGNAŁOWY LEPTYNY

Spośród znanych izoform receptora w pełni funkcjonalną formą jest jego izo-
forma długa LEPR-b, zdolna do aktywowania szlaku sygnałowego JAK2/STAT3. 
Posiada ona najdłuższą domenę cytoplazmatyczną w obrębie której znajdują się 
reszty tyrozynowe stanowiące miejsca katalityczne, niezbędne do aktywacji szlaku 
[8]. Efektem przyłączenia LEP do receptora jest jego dimeryzacja, która aktywuje 
kinazę Janusową (JAK2) i finalnie prowadzi do fosforylacji czynnika transkryp-
cyjnego STAT3. Podobnie jak inne receptory cytokinowe, LEPR nie posiada ak-
tywności receptorowej typu kinazy tyrozynowej, dlatego szlak sygnałowy wymaga 
uruchomienia dodatkowych niereceptrowych kinaz JAK2. Wewnątrzkomórkowa 
domena LEPR-b zawiera trzy istotne biologicznie motywy aminokwasowe: Box 1 
i Box 2 (miejsca wiązania kinazy JAK2) podobnie jak LEPR-a, -c, -d, -f oraz Box 3
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(miejsce wiązania czynnika transkrypcyjnego STAT3) [25]. Zmiany konformacyjne 
receptora związane z przyłączeniem cząsteczki LEP indukują autofosforylację od-
powiednich reszt tyrozynowych kinazy JAK2, która jednocześnie fosforyluje od-
powiednie miejsca katalityczne w obrębie cytoplazmatycznej domeny receptora 
[27]. Powstałe w wyniku fosforylacji motywy fosfotyrozynowe receptora stanowią 

RYCINA 2. Główny szlak sygnałowy leptyny. Przyłączenie leptyny (LEP) do receptora (LEPR) wy-
wołuje jego dimeryzację i aktywację kinazy Janusowej (JAK2). JAK2 fosforyluje miejsca aktywne 
w domenie cytoplazmatycznej receptora oraz czynnik transkrypcyjny STAT3 (ang. Signal Transducer 
and Activator of Transcription 3). Zaaktywowany STAT3 w postaci dimerów transportowany jest do 
jądra, gdzie reguluje ekspresję docelowych genów m.in. socs3. Białko SOCS3 (ang. Suppressor Of 
Cytokine Signaling 3) zwrotnie hamuje aktywność kinazy JAK2
FIGURE 2. Main leptin signaling pathway. Leptin (LEP) binding to receptor (LEPR) results in its 
dimerization and activation of Janus kinase (JAK2). JAK2 phosphorylates active sites in cytoplasmic 
domain of the receptor and transcription factor STAT3 (signal transducer and activator of transcription 
3).  Activated STAT3 is translocated to nucleus as a dimer, where it regulates expression of target genes 
e.g. socs3. SOCS3 (suppressor of cytokine signaling 3) inhibits activity of JAK2
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miejsce wiązania dla białek wewnątrzkomórkowych posiadających domeny homo-
logiczne z produktem onkogenu Src (ang. Src Homology 2 domain, SH2). Jednym 
z białek posiadających domenę SH2 jest STAT3, będący kluczowym elementem 
szlaku aktywacji LEP. Aktywowany receptor rekrutuje cytoplazmatyczne STAT3, 
ulegające w obrębie receptora fosforylacji i dimeryzacji tworząc aktywne dime-
ry. Dimery te ulegają translokacji do jądra komórkowego i wiążą się z regionami 
promotorowymi odpowiednich genów regulując ich ekspresję. Białko STAT3 jest 
znanym induktorem wzrostu komórek, odgrywa ważną rolę w rozwoju embrional-
nym, proliferacji, przeżywalności komórek, ale także może przyczynić się do ich 
transformacji nowotworowej [98]. Pod kontrolą czynnika transkrypcyjnego STAT3 
znajdują się geny, których białkowe produkty ściśle związane są ze wzrostem, pro-
liferacją oraz apoptozą komórek, tj. c-Myc, cyklina D1, p21/WAF1, Bcl-2, Bcl-xL 
[98]. Szlak sygnałowy LEP został przedstawiony schematycznie na ryc. 2.

Do aktywacji szlaków komórkowych dochodzi również w wyniku związania 
LEP z tzw. krótką formą receptora, LEPR-a [67]. Jej rola nie została jeszcze do-
brze poznana jednakże wiadomo, że bierze ona udział w transporcie LEP do płynu 
mózgowo-rdzeniowego [10]. LEPR-a, posiada krótszą domenę cytoplazmatyczną, 
która pozbawiona jest miejsc katalitycznych niezbędnych do aktywacji szlaku sy-
gnałowego JAK2/STAT3, niemniej jednak jest ona zdolna do aktywacji kinazy 
JAK2, substratu dla receptora insulionowego 1 (ang. Insulin Receptor Substrate 1, 
IRS-1), a także może aktywować inne szlaki komórkowe m.in. MAPK [10]. 

Oprócz aktywacji ścieżki sygnałowej JAK2/STAT3, kompleks LEP-LEPR indu-
kuje również inne typowe dla LEP ścieżki sygnałowe, takie jak szlak kinaz regu-
lowanych sygnałami zewnątrzkomórkowymi (ang. Extra-cellular signal-Regulated  
Kinase, ERK) oraz szlak kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (ang. Phosphoinositide  
3-Kinase, PI3K) [4]. Szlak JAK2/STAT3 podlega również zwrotnej ujemnej  
regulacji w wyniku aktywności białka regulatorowego SOCS3 (ang. Suppressors Of  
Cytokine Signaling 3) hamującego fosforylację receptora przez kinazy JAK2 [9]. Inne 
znane ścieżki sygnałowe aktywowane przez LEP to szlaki zależne od PKC, JNK, p38 
MAPK i AMPK [4]. 

Dzięki zdolności aktywacji różnych szlaków komórkowych zależnie od izo-
formy zaangażowanego receptora, LEP może wywierać zróżnicowane efekty, za-
równo fizjologiczne jak i patologiczne. 

UDZIAŁ LEPTYNY W NOWOTWORZENIU

Liczne badania epidemiologiczne wskazują otyłość jako istotny czynnik ryzyka 
sprzyjający inicjacji procesu nowotworowego, jak również czynnik prognostyczny 
związany z rokowaniem u osób dotkniętych chorobą nowotworową. Udowodnio-
no, że otyłość jest ważnym czynnikiem prognostycznym w przypadku nowotworów 
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gruczołu piersiowego, trzonu macicy, jelita grubego i prostaty [18]. Zważywszy 
na korelację poziomu leptyny z masą tkanki tłuszczowej, istotnym wydaje się być 
określenie ewentualnego udziału LEP w procesie nowotworzenia. 

Pierwsza wzmianka o możliwym powiązaniu LEP z procesem nowotworo-
wym pojawiła się w 1998 roku, kiedy Nakao i wsp. [68] odkryli ekspresję LEPR 
w komórkach białaczki limfoblastycznej. Kolejne badania wykazały jego obecność 
także w komórkach białaczek szpikowych [55]. W badaniach tych zaobserwowano 
m.in., że narażanie komórek białaczkowych na zwiększone stężenia LEP skutkowa-
ło nasiloną ich proliferacją oraz zahamowaniem apoptozy [55].  

Istotne z punktu widzenia kancerogenezy wydaje się być występowanie w po-
pulacji ludzkiej polimorfizmów genu LEP. Najważniejszym pod względem klinicz-
nym, spośród licznych zidentyfikowanych polimorfizmów, jest tranzycja guaniny 
na adeninę w pozycji 2548 genu LEP (–2548 G/A). Bezpośrednim jego efektem jest 
zwiększenie ekspresji genu LEP, skutkujące wzrostem stężenia białka w surowicy 
[53]. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród kobiet będących homozygotami 
AA częstość zapadania na nowotwór gruczołu piersiowego była trzykrotnie wyższa 
niż wśród homozygot GG. Ponadto, obecność allelu A dodatnio korelowała z więk-
szym rozmiarem guza oraz krótszym czasem przeżycia pacjentek [86]. 

Prezentowany przegląd literaturowy skupia się na roli leptyny w patogenezie 
nowotworów, których częstość występowania i rokowanie ściśle związane są z oty-
łością. Ponadto nieodłącznymi procesami towarzyszącymi progresji nowotworowej 
są angiogeneza oraz przejście epitelialno-mezenchymalne, których zapoczątkowa-
nie i regulacja w istotny sposób związane są z aktywnością leptyny. 

WPŁYW LEPTYNY NA ANGIOGENEZĘ

Angiogeneza jest fizjologicznym procesem tworzenia nowych naczyń krwio-
nośnych na bazie już istniejących, obserwowanym podczas rozwoju embrionalne-
go jak również u osób dorosłych podczas procesów regeneracyjnych, na przykład 
w trakcie gojenia się ran. Jednakże angiogeneza promuje także rozwój wielu sta-
nów patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworzenia. Zjawisko 
tworzenia nowych naczyń krwionośnych jest procesem złożonym, obejmującym 
m.in. proliferację komórek śródbłonka, ich migrację oraz aktywację czynników 
proangiogennych i metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. Matrix  
Metaloproteinases, MMP) [79]. W dotychczasowych badaniach wiele uwagi 
poświęca się właśnie leptynie jako istotnemu czynnikowi proangiogennemu. 
Już w roku 1998 Sierra-Honigmann i wsp. [84] sugerowali zaangażowanie LEP  
w angiogenezę zarówno na modelach in vitro jak i in vivo, a sam jej potencjał wy-
daje się być na tyle znaczący, że porównywana jest w tym względzie do czynni-
ka wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, 
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VEGF) [13]. Dodatkowym elementem wskazującym na związek LEP z angiogene -
zą jest obserwowany wzrost ekspresji mRNA LEP podczas narastania hipoksji [42]. 
Hipoksja występuje m.in. często w nowotworowych guzach litych i jest niezwykle 
silnym czynnikiem indukującym angiogenezę. 

Leptyna wypływa na angiogenezę za pośrednictwem dwóch mechanizmów. 
Pierwszym z nich jest bezpośrednie wiązanie LEP z LEPR na powierzchni komórek 
śródbłonka i komórek mięśni gładkich naczyń. Interakcja ta aktywuje wewnątrz-
komórkowy szlak sygnałowy JAK2/STAT3 wzmagając tym samym proliferację 
komórek budujących ścianę naczynia krwionośnego. Drugim mechanizmem jest 
pośrednie oddziaływanie LEP na śródbłonek naczyń poprzez zwiększenie produkcji 
czynników angiogennych VEGF i FGF (ang. Fibroblast Growth Factor) [61] oraz 
antyapoptotycznych m.in. Bcl-2 [5]. Do dodatkowych genów, których ekspresja  
indukowana jest za pośrednictwem leptyny, należą geny enzymów proteolitycz-
nych (MMP-2, MMP-9) [73]. Enzymy te, trawiąc macierz zewnątrzkomórkową,  
przygotowują miejsce w którym mogą powstać nowe naczynia w obrębie guza no-
wotworowego oraz wstępnie przyczyniają się do migracji komórek raka i sprzyjają 
tworzeniu przerzutów [51]. 

UDZIAŁ W PRZEJŚCIU EPITELIALNO-MEZENCHYMALNYM

Przejście epitelialno-mezenchymalne (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, 
EMT), to proces w wyniku którego komórki nabłonkowe zmieniają swój fenotyp na 
mezenchymalny, nabywając tym samym większą ruchliwość i zdolność do migra-
cji. EMT jest procesem fizjologicznym, mającym szczególne znaczenie w embrio-
genezie, ale także m.in. w gojeniu się ran, tworzeniu się łożyska i procesach zapal-
nych. Oprócz swojej fizjologicznej roli, EMT wykazuje również istotne znaczenie 
w procesach patologicznych takich jak włóknienie narządowe czy rozwój chorób 
nowotworowych [62].

Yan i wsp. [97] w swoich badaniach zaprezentowali, że LEP odgrywa kluczo -
wą rolę w EMT komórek raka gruczołu piersiowego. Zaobserwowali oni, że LEP 
bierze udział w stabilizacji β-kateniny oraz jej translokacji do jądra komórkowego. 
β-katenina wykazuje dualistyczny mechanizm działania: w kompleksie z E-kadhe-
ryną tworzy połączenia międzykomórkowe oraz jest czynnikiem transkrypcyjnym 
odpowiedzialnym za ekspresję genów charakterystycznych dla komórek mezen-
chymalnych [14]. Rozerwanie kompleksu E-kadheryna-β-katenina i translokacja  
β-kateniny do jądra komórkowego są istotnymi elementami EMT [65]. Choi 
i wsp. [26] również przedstawiają LEP jako istotny czynnik mający wpływ na 
EMT. Stwierdzili m.in., że LEP poprzez aktywację szlaku Hedgehog (Hh), indu-
kuje transkrypcję genów typowych dla komórek mezenchymalnych takich jak gen 
aktyny mięśni gładkich α, fibronektyny, wimentyny czy desminy. Z kolei Nath 
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i wsp. [69] zasugerowali, że LEP wpływa na rozwój mezenchymalnego fenotypu  
komórek za sprawą aktywacji szlaku PI3K/Akt mającego istotne znaczenie w zja-
wisku EMT w komórkach nowotworowych [78]. Zaobserwowano także, że LEP 
obniża ekspresję cząsteczek adhezyjnych m.in. αvβ3-integryny oraz zwiększa eks-
presję metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP2, MMP9) [69]. 

Najnowsze badania in vitro na liniach komórkowych raka płuc również potwier-
dzają udział LEP w EMT. Zachodzi to m.in. poprzez nasilenie ekspresji transfor-
mującego czynnika wzrostu β (ang. Transforming Growth Factor β, TGF-β) przez 
LEP, jako bezpośredniego induktora EMT [35]. 

EMT jest istotnym procesem towarzyszącym progresji nowotworowej, a obec-
ny stan wiedzy może sugerować, że LEP jest ważnym czynnikiem wpływającym na 
ten proces, przyczyniając się do utraty właściwości adhezyjnych komórek nabłon-
kowych oraz zmiany ich fenotypu w kierunku mezenchymalnym. 

RAK GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

Rak gruczołu piersiowego jest najczęstszym na świecie nowotworem złośli-
wym wśród kobiet. Według WHO każdego roku na świecie umiera 508000 kobiet 
z powodu tego nowotworu [95]. Ponad jedna piąta populacji dorosłych w krajach 
wysoko rozwiniętych jest otyła, a tendencja ta jest obserwowalna także w krajach 
rozwijających się [75]. Udowodnione jest, że otyłość jest istotnym czynnikiem  
ryzyka rozwoju raka gruczołu piersiowego, zwłaszcza u kobiet w okresie pomeno-
pauzalnym [28]. W silny sposób koreluje ona z gorszym rokowaniem, wielkością 
guza i potencjałem przerzutowania [17]. 

Aż 60-70% raków gruczołu piersiowego należy do grupy nowotworów hor-
monozależnych, w których estrogen jest silnym czynnikiem hamującym apoptozę 
i stymulującym proliferację komórek nowotworowych [92]. W przypadku osób 
z obserwowaną nadwagą, w komórkach tkanki tłuszczowej dochodzi do zwięk-
szonej syntezy estrogenów z androgenów przez enzym konwertujący – aromata-
zę. Miejscowa produkcja estrogenów w tkance gruczołu piersiowego jest ważnym 
czynnikiem sprzyjającym progresji guza u kobiet w wieku pomenopauzalnym [92]. 
Dodatkowo we krwi osób otyłych, występuje podwyższony poziom insuliny i insuli-
nopodobnego czynnika wzrostu (ang. Insulin-like Growth Factor, IGF), które w spo-
sób znaczący zwiększają proliferację komórek [63]. Ponadto, rola endokrynna tkanki 
tłuszczowej w procesie nowotworzenia wydaje się być niemniej istotna. Tkanka ta 
stanowi miejsce syntezy adipokin, których stężenia we krwi są zależne od stopnia 
otyłości. LEP jest jedną z głównych adipokin wydzielanych przez tkankę tłuszczo-
wą, której ilość w surowicy wzrasta proporcjonalnie do ilości tej tkanki i jedno-
cześnie posiada udowodniony wpływ na proliferację komórek raka gruczołu pier-
siowego in vitro [48]. Zarówno LEP jak i LEPR ulegają ekspresji w prawidłowej 
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tkance nabłonkowej gruczołu piersiowego [85], a w zmianach nowotworowych 
tego narządu obserwuje się nasiloną ich ekspresję [40, 47]. Ishikawa i wsp. [47] 
zaobserwowali dodatkowo korelację pomiędzy poziomem ekspresji LEP i LEPR 
a występowaniem przerzutów. Niska ekspresja LEP i LEPR stanowiła dobry wskaź-
nik prognostyczny, podczas gdy nadekspresja związana była ze znacznym spad-
kiem czasu przeżycia [47]. 

Wykazano, że LEP może mieć udział w patogenezie i progresji guzów estro-
genozależnych gruczołu piersiowego. Jej udział związany jest m.in. ze zdolnością 
do zwiększenia aktywności aromatazy i tym samym zwiększenia produkcji estro-
genów [21]. Zwiększona konwersja androgenów do estrogenów powoduje wzrost  
proliferacji estrogenozależnych komórek nowotworowych. Dalsze badania dowio-
dły, że LEP zwiększa aktywność receptora estrogenowego (ang. Estrogen Receptor 
α, ERα) za pośrednictwem szlaku sygnałowego MAPK (ang. Mitogen-Activated 
Protein Kinases), a także wzmacnia efekt działania samego estrogenu na receptor 
[22]. Garofalo i wsp. [40] zasugerowali, że u osób otyłych LEP może mieć wpływ 
na rozwój oporności komórek nowotworowych na terapię anty-estrogenową. 
Prowadzili oni badania na linii komórkowej raka gruczołu piersiowego MCF-7 
(ERα+) z zastosowaniem fulvestrantu (anty-estrogenu ICI 128,780) w celu okre-
ślenia wpływu LEP na skuteczność zastosowanego leczenia. LEP skutecznie ha-
mowała cytostatyczny efekt ICI 128,780 oraz jego zdolność do blokowania eks-
presji ERα w obrębie jądra komórkowego, prowadząc tym samym do zniesienia 
jego efektu terapeutycznego. 

Oprócz aktywacji swoistych ścieżek sygnałowych związanych z ER, LEP posia-
da także zdolność interakcji z innymi szlakami w komórce. Do szlaków tych należą 
m.in. szlaki receptorowych kinaz tyrozynowych naskórkowego czynnika wzrostu 
(ang. Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). Do rodziny białek EGFR zali-
czamy 4 typy receptorów: receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (ErbB-1), 
ErbB-2 (HER2/Neu), ErbB-3 (HER-3) i ErbB-4 (HER-4). Aktywacja tych recepto-
rów powoduje uruchomienie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych takich 
jak PI3K/AKT czy MAPK/ERK prowadzących do zwiększenia proliferacji i prze-
żywalności komórek [70]. Eisenberg i wsp. [34] zaobserwowali, że zarówno długa 
(LEPR-b) jak i krótka (LEPR-a) izoforma receptora może brać udział w transakty-
wacji (ang. cross-talk, proces wzajemnej aktywacji białek pozostających w różnych 
układach receptorowych) receptora HER2/Neu, prowadząc tym samym do aktywa-
cji szlaku sygnałowego MAPK. Inne badania wykazały synergistyczną interakcję 
LEP i IGF-1 w transaktywacji EGFR, skutkującą nabywaniem przez komórki cech 
inwazyjności i zdolności do przerzutowania [82]. W badaniach tych zastosowanie 
inhibitorów EGFR (erlotinib, lapatinib) hamowało zależną od LEP i IGF-1 inwa-
zję i migrację komórek nowotworowych [82]. Odkrycie to rzuca nowe światło na 
potencjalne cele terapeutyczne w przypadku potrójnie negatywnych raków piersi 
(ang. Triple Negative Breast Cancer, TNBC) u osób otyłych, gdzie LEP może 
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przyczyniać się do nasilenia proliferacji komórek nowotworowych za pośrednic-
twem receptorów EGFR (innych typów niż HER-2). 

Przedstawione powyżej dane literaturowe sugerują, że LEP i jej receptor zwią-
zane są z powstawaniem i progresją nowotworów piersi. W oparciu o podział 
molekularny raków gruczołu piersiowego, uwzględniający ekspresję wyżej wy-
mienionych receptorów, stymulujące działanie LEP obserwuje się w przypadku no-
wotworów gruczołu piersiowego ERα+, HER2+ oraz TNBC, dlatego też może ona 
stanowić potencjalny cel terapii antynowotworowej.

RAK TRZONU MACICY

Znaczna ilość publikacji opisująca dobrze poznany związek pomiędzy otyłością 
a rakiem trzonu macicy wskazuje na możliwą rolę LEP w patogenezie tego nowo-
tworu [17]. Calle i wsp. [15] sugerują, że wskaźnik BMI przekraczający 25 pod -
nosi ryzyko zachorowania na ten nowotwór dwukrotnie, natomiast BMI powyżej 
30 nawet trzykrotnie. Rezultaty uzyskane w wyniku przeprowadzenia tych badań 
pokazują silną korelację wzrostu ryzyka zachorowania wraz ze wzrostem BMI [16]. 

Inne liczne doniesienia literaturowe pokazują także, że poziom LEP w su-
rowicy dodatnio koreluje z występowaniem raka trzonu macicy [30, 74, 99].  
W przypadkach, gdy pod uwagę wzięto dodatkowy czynnik w postaci BMI, korelacja 
ta często zanikała [74, 99]. Obecność zarówno LEP jak i jej receptora w komórkach  
błonyśluzowej trzonu macicy została wielokrotnie potwierdzona [52, 56]. Wu i wsp. 

[96] stwierdzili również nasiloną ekspresję LEP w ektopowych ogniskach błony 
śluzowej macicy (endometrioza), a także jej pozytywny wpływ na wzrost komó-
rek w obrębie tych zmian. Natomiast Koshiba i wsp. [56] zaobserwowali ekspresję 
LEPR zarówno w prawidłowej jak i zmienionej nowotworowo błonie śluzowej tr-
zonu macicy, a także wykazali, że ekspresja ta ulega obniżeniu pod wpływem pro-
gesteronu. Również w przypadku raka trzonu macicy obserwuje nasilenie ekspresji 
LEP i jej receptora w wyniku bezpośredniej aktywności czynnika indukowanego 
hipoksją 1 α (ang. Hipoxia Inducible Factor-1α, HIF-1α), którego nasiloną ekspre-
sję obserwuje się w guzach litych [54]. 

W tkankach objętych transformacją nowotworową, obniżeniu ulega ekspresja 
krótkiej izoformy receptora LEPR-a, co m.in. sugeruje, że ta właśnie izoforma 
receptora może mieć związek z procesem patologicznym toczącym się w obrę-
bie błony śluzowej macicy [99]. Eksperymentalne indukowanie ekspresji LEPR
-a obniżyło potencjał proliferacyjny badanych komórek, w wyniku opóźnienia ich 
wejścia w fazę S cyklu komórkowego. Bogusiewicz i wsp. [11] również zaobser -
wowali obniżoną ekspresja LEPR w przypadku nowotworów o wyższym stopniu 
złośliwości histologicznej G, jednakże w badaniu tym brak odniesienia do kon-
kretnej izoformy receptora. 
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Badania in vitro prowadzone na liniach komórkowych raka błony śluzowej maci-
cy sugerują, że LEP wpływa na progresję nowotworu i stopień jego złośliwości za po-
średnictwem szlaków sygnałowych MAPK i Akt. [83] Zaobserwowano także, że LEP 
indukuje ekspresję cyklooksygenazy 2 (ang. cyclooxygenase-2, COX-2), która w spo-
sób bezpośredni wpływa na progresję nowotworu, zwiększa potencjał przerzutowa-
nia komórek oraz sprzyja angiogenezie [83]. Za pośrednictwem klasycznych ścieżek  
sygnałowych (JAK/STAT, MAPK, PKA), LEP indukuje w komórkach nowotworo-
wych ekspresję cykliny D1. Sprzyja to przejściu punktu kontrolnego faz G1/S, czego 
bezpośrednim efektem jest podwyższony potencjał proliferacyjny komórek [20]. 

W kontekście przeprowadzonych dotychczas badań, związek LEP z patogenezą 
raka trzonu macicy pozostaje w dalszym ciągu nieokreślony, a dodatkowe badania, 
które pomogłyby jednoznacznie określić rolę LEP w patomechanizmie powstawa-
nia omawianego nowotworu wydają się niezbędne.

RAK JELITA GRUBEGO

Rak jelita grubego jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotwo-
rów złośliwych na świecie. Szacuje się, że aż 10% zachorowań na chorobę nowo-
tworową oraz 10% wszystkich zgonów nią spowodowanych, dotyczy raka jelita 
grubego [49]. Badania epidemiologiczne wskazują otyłość jako istotny czynnik 
sprzyjający powstawaniu tego nowotworu [32]. Ponadto wysokokaloryczna dieta, 
niewystarczająca podaż błonnika oraz siedzący tryb życia, bezpośrednio przyczy-
niają się do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej i tym samym mogą powodować 
nasilenie jej roli endokrynnej. LEP, będąc jedną z głównych adipokin produkowa-
nych przez tkankę tłuszczową, wydaje się być potencjalnym czynnikiem mogącym 
uczestniczyć w rozwoju raka jelita grubego. Przyczynia się do tego również fakt, 
że LEPR ulega ekspresji zarówno w prawidłowej błonie śluzowej jelita jak rów-
nież w obrębie zmian patologicznych m.in. polipach i guzach nowotworowych 
[6]. W badaniach in vitro na liniach komórkowych raka jelita grubego zaobserwo-
wano, że LEP jest czynnikiem mitogennym, antyapototycznym i stymulującym 
rozwój nowotworu [44, 77]. Hardwick i wsp. [44] wykazali, mitogenne działanie 
LEP w stosunku do linii komórkowych zarówno prawidłowej tkanki nabłonkowej 
jelita, jak również zmian patologicznych, m.in. gruczolakoraków poprzez aktywa-
cję szlaków komórkowych MAPK i NF-κB.  Z kolei w swoich badaniach także in 
vitro, Attoub i wsp. [6] udowodnili, że LEP może przyczyniać się do nabywania 
przez komórki nowotworowe zdolności inwazji. Inne badania zwróciły uwagę na 
wpływ LEP na proliferację i apoptozę komórek nowotworowych w aspekcie ge-
notypu APC (ang. Adenomatous Polyposis Coli) [36],[37]. Gen APC jest genem 
supresorowym, a jego mutacje związane są z występowaniem gruczolakowej po-
lipowatości rodzinnej jelita grubego (ang. Familial Adenomatous Polyposis, FAP) 
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i przyczyniają się do rozwoju raka jelita grubego. Dowiedziono, że LEP zwiększa 
przeżywalność i proliferację komórek nowotworowych posiadających mutację 
w genie APC, podczas gdy w przypadku prawidłowych linii komórkowych jelita 
grubego nie zaobserwowano takiego wpływu. 

Badania przeprowadzone przez Liu i wsp. [61] wykazały, że wiązanie przez  
receptory cząsteczek LEP skutkowało zwiększoną proliferacją komórek raka jelita 
grubego. Autorzy wykazali także związek pomiędzy ekspresją LEP, LEPR i VEGF 
u chorych na wyżej wymieniony nowotwór, sugerując tym samym rolę LEP w an-
giogenezie. Wykazali m.in., że koekspresja LEP i VEGF znacznie przyspiesza na-
bywanie przez komórki zdolności przerzutowania. 

Badania przeprowadzone na biopatach guzów jelita grubego, obrazują zróż-
nicowany poziom ekspresji LEPR w obrębie zmian nowotworowych jelita gru-
bego [2, 89, 93]. Zjawisko to może tłumaczyć fakt występowania odmiennych  
odpowiedzi komórek nowotworowych na działanie LEP i w przyszłości może po-
zwolić na wyodrębnienie różnych podtypów nowotworów jelita grubego w zależno-
ści od poziomu ekspresji LEPR. Badania nad ekspresją LEPR w raku jelita grubego 
dowodzą, że jego zwiększony poziom stanowi korzystny czynnik prognostyczny dla 
pacjentów [2, 94]. Nasilona ekspresja długiej formy receptora (LEPR-b) korelowała 
z wiekiem chorych, proksymalnym umiejscowieniem nowotworu, niestabilnością 
mikrosatelitarną (ang. Microsatellite Instability, MSI) i zwiększoną infiltracją przez 
limfocyty [2]. Dowodem na to, że LEP może inicjować odpowiedź immunologiczną 
zależną od limfocytów są rezultaty badań przeprowadzone na modelach zwierzę-
cych [1, 72]. Stwierdzono, że w wyniku aktywacji LEPR na powierzchni komórek 
nowotworowych, dochodziło do zwiększenia wydzielania cytokin prozapalnych. 
Zaproponowana została hipoteza, że LEPR działa jak marker immunologiczny, 
który przyczynia się do aktywacji i rekrutacji limfocytów T cytotoksycznych i tym 
samym zapoczątkowuje procesy zapalne w obrębie guza [1]. 

Wyniki badań dotyczących określenia zależności pomiędzy stężeniem LEP 
w surowicy a występowaniem raka jelita grubego są niejednoznaczne, a w wie-
lu miejscach sprzeczne. Niektóre z nich dowodzą, że u pacjentów chorych na 
raka jelita grubego obserwuje się obniżenie poziomu LEP w surowicy [12, 57], 
w innych natomiast podwyższony jej poziom związany był ze wzrostem ryzy-
ka zapadalności na raka jelita grubego [90, 91]. Salageanu i wsp. [81] wykazali, 
że u pacjentów z rakiem jelita grubego poziom LEP w surowicy jest niższy niż 
u osób o prawidłowej masie ciała. Zaobserwowali oni tendencję do spadku po-
ziomu LEP wraz ze wzrostem objętości guza oraz stopniem jego złośliwości hi-
stologicznej. Sprzeczne wyniki badań można częściowo tłumaczyć powszechnym 
współwystępowaniem objawów kacheksji i anoreksji u chorych na raka jelita gru-
bego [33]. Ponadto, lokalny poziom LEP w sąsiedztwie guza może być znacznie 
wyższy niż ten obserwowany w surowicy, co związane jest z wydzielaniem LEP 
przez tkankę tłuszczową sieci większej [66]. 
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W przypadku rozwoju raka jelita grubego rola LEP nie została jednoznacznie 
określona oraz istnieje potrzeba dalszych badań wyjaśniających ewentualne mecha-
nizmy oddziaływania LEP na komórki nowotworowe. Obecny stan wiedzy suge-
ruje, że profilowanie molekularne nowotworów jelita grubego pod kątem ekspresji 
LEPR, może stanowić użyteczne narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne w terapii 
antynowotworowej indywidualnie dobranej do pacjenta.

RAK PROSTATY

Kwestią nierozstrzygniętą i w dalszym ciągu analizowaną w literaturze, jest zwią-
zek otyłości ze zwiększoną częstością występowania raka gruczołu krokowego. Wiele 
dotychczasowych badań ukazuje natomiast bezsprzeczny związek otyłości ze zwięk-
szoną częstością zgonu na ten nowotwór [16]. W przeprowadzonych dotychczas  
eksperymentach wykazano, że w komórkach gruczołu krokowego zachodzi ekspre-
sja LEP jak i LEPR [46, 64]. W raku prostaty, wraz z progresją nowotworu i wzro -
stem stopnia jego złośliwości, można zaobserwować nasilenie ekspresji LEP [46, 80].  
Ponadto, wyniki badań molekularnych wykazały, że polimorfizm genu LEP (-2548 
G/A), który związany jest z jej podwyższonym poziomem w surowicy, zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej agresywnej formy raka gruczołu kro-
kowego [76]. 

W warunkach fizjologicznych, w dojrzałym gruczole krokowym występuje za-
leżna od hormonów androgenowych równowaga pomiędzy proliferacją, a apoptozą 
jego komórek. Równowaga ta zapewnia kontrolowany przyrost zrębu i komórek na-
błonka prostaty, a jej zaburzenia prowadzą do niekontrolowanego wzrostu wymie-
nionych elementów, co w znaczny sposób przyczynia się do rozwoju zmian o cha-
rakterze nowotworowym [60]. Dotychczas udowodniono, że w przypadku gruczołu 
krokowego, LEP jest czynnikiem zaangażowanym zarówno w promocję apoptozy jak 
i proliferację komórek tego gruczołu [58, 87]. Dodatkowo, licznie badania in vitro na 
liniach komórkowych raka prostaty sugerują, że LEP zaangażowana jest także w an-
giogenezę i przerzutowanie [38, 71, 88]. 

W kontekście przeprowadzonych badań, obserwuje się, że LEP stymuluje wzrost 
wyłącznie hormononiezależnych linii komórkowych raka prostaty. Onuma i wsp. 
[71] stwierdzili, że LEP nasiliła proliferację linii DU145 i PC-3, będących liniami 
komórkowymi raka gruczołu krokowego niezależnymi od działania androgenów. 
Natomiast nasilonej proliferacji nie zaobserwowano w przypadku linii androgeno-
zależnych (LNCaP–FCG). Wykazano ponadto, że LEP wpływa na proliferację ko-
mórek DU145 i PC3 za pośrednictwem szlaków sygnałowych MAPK, PI3K, JNK 
[71]. Aktywacja tych szlaków zachodzi w wyniku oddziaływania LEP z obydwoma 
izoformami receptora – długą (LEPR-b) i krótką (LEPR-a). Docelowymi genami 
aktywowanymi przez te szlaki są geny aktywujące proliferację komórek, przede 
wszystkim c-jun, c-fos [71].
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Mimo, że badania in vitro sugerują związek LEP z patogenezą raka prostaty, 
to w oparciu o dostępne dane kliniczne związek ten nie jest już tak ewidentny. La-
giou i wsp. [59] oraz Freedland i wsp. [39] nie zaobserwowali korelacji pomiędzy  
poziomem LEP w surowicy, a zwiększenym ryzykiem występowania raka prostaty. 
Odmienne rezultaty uzyskali Chang i wsp. [23].  Wykazali oni zwiększone stężenie 
LEP w surowicy pacjentów, u których występowały guzy nowotworowe znacznych 
rozmiarów, a poziom ten nie był zależny od androgenów i testosteronu[23]. 

Liczne doniesienia prezentują związek pomiędzy wysokim BMI, a rozwojem 
bardziej agresywnej formy raka prostaty [3]. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej 
eksperymenty in vitro [38, 71], można wysnuć hipotezę, że u otyłych mężczyzn 
podwyższony poziom leptyny może wpływać na rozwój bardziej agresywnej, hor-
mononiezależnej postaci nowotworu, jednakże w celu jednoznacznego potwierdze-
nia tego zjawiska, potrzebne są dalsze badania. 

PODSUMOWANIE

Istnieje wiele danych literaturowych prezentujących związek otyłości ze 
zwiększonym ryzykiem występowania niektórych typów nowotworów złośli-
wych człowieka. Zważywszy na fakt, że zarówno BMI, jak i całkowita masa 
tkanki tłuszczowej silnie korelują z poziomem LEP w surowicy, uzasadnione wy-
daje się być poszukiwanie mechanizmów łączących aktywność LEP z patogenezą 
zmian złośliwych. Rezultaty cytowanych powyżej badań opisują LEP jako ważny 
czynnik mający wpływ na proliferację, angiogenezę i przerzutowanie komórek 
nowotworowych. Rola leptyny w procesie transformacji nowotworowej, została 
potwierdzona w badaniach in vitro i in vivo zarówno na materiale zwierzęcym jak 
i ludzkim. W kontekście przedstawionych danych, zasadne wydaje się być dalsze 
kontynuowanie badań nad rolą leptyny w patomechanizmie powstania chorób no-
wotworowych, celem lepszego poznania mechanizmów jej działania, co w przy-
szłości mogłoby zaowocować wprowadzeniem efektywnej terapii. 
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