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MECHANIZMY HOMEOSTAZY ENERGETYCZNEJ ORGANIZMU.
CZÊŒÆ I. REGULACJA NA POZIOMIE CENTRALNEGO UK£ADU NERWOWEGO
WSTÊP
Zapotrzebowanie na energiê jest zale¿ne od
tempa przemiany materii, na które wp³yw maj¹
w³aœciwoœci organizmu, jego aktualny stan
fizjologiczny (np. okres dojrzewania, regeneracji tkanek, ci¹¿y, laktacji), aktywnoœæ fizyczna i warunki otoczenia (np. temperatura)
(GAWÊCKI i GALIÑSKI 2010). Energia niezbêdna do
funkcjonowania organizmu dostarczana jest
w postaci zwi¹zków organicznych zawartych
w po¿ywieniu. Choæ istniej¹ pewne mechanizmy buforuj¹ce (np. zachodz¹ca w brunatnej
tkance t³uszczowej przemiana nadmiaru pobranej energii w ciep³o), to iloœæ dostarczanej
z pokarmem energii musi byæ doœæ precyzyjnie
dopasowana do jej wydatkowania, a jakoœæ
po¿ywienia musi odpowiadaæ zapotrzebowaniu
organizmu na zwi¹zki od¿ywcze i regulacyjne.
W d³u¿szej perspektywie nawet subtelna nadwy¿ka poboru energii (rzêdu dziesiêtnej czêœci
procenta), w stosunku do jej wydatkowania,
prowadzi do wzrostu masy cia³a (SUZUKI
i wspó³aut. 2012). Fizjologiczna regulacja
pobierania pokarmu wymaga œcis³ej komunikacji pomiêdzy uk³adem nerwowym a ca³ym
organizmem. Odbywa siê ona drog¹ nerwow¹
z udzia³em nerwu b³êdnego oraz endokrynn¹ –
za poœrednictwem hormonów i metabolitów
docieraj¹cych do wyspecjalizowanych obszarów
mózgu. Jeœli wypadkow¹ integracji sygna³ów
z organizmu jest informacja o niedoborze
energii, zostaje ona przekszta³cona w bodŸce
motywuj¹ce do poszukiwania i pobierania
pokarmu, manifestuj¹ce siê m.in. odczuciem
³aknienia (KOWALSKA 2007). Motywacja do
pobierania pokarmu nie ogranicza siê jednak
do potrzeb zwi¹zanych z homeostaz¹ energetyczn¹. Jedzenie, zw³aszcza wysokokalorycz-

nego pokarmu, aktywuje tzw. uk³ad nagrody
(mezolimbiczny uk³ad dopaminrgiczny), co czyni je równie¿ Ÿród³em silnej gratyfikacji. Oba
systemy, regulacji fizjologicznej i hedonistycznej, zostan¹ scharakteryzowane poni¿ej.

OŒRODKOWA REGULACJA POBIERANIA
POKARMU. ASPEKT HOMEOSTATYCZNY
Oœrodkiem zbieraj¹cym informacje na
temat stanu od¿ywienia organizmu jest obszar
mózgu, zlokalizowany w przedniej czêœci miêdzymózgowia, zwany podwzgórzem. Struktura
ta, mimo swojej niewielkiej objêtoœci (wynosz¹cej u cz³owieka zaledwie 0,7 cm3), odgrywa
istotn¹ rolê w regulacji procesów fizjologicznych
(FORMOLO i wspó³aut. 2019). Podwzgórze, dziêki
swojemu centralnemu po³o¿eniu i licznym
po³¹czeniom, stanowi wêze³ ³¹cz¹cy oœrodki
regulacji fizjologicznej z pniem mózgu, uk³adem
nagrody, jak i wy¿szymi oœrodkami korowymi
(SUZUKI i wspó³aut. 2012). Informacje o stanie
energetycznym organizmu przekazywane s¹ do
podwzgórza zarówno drog¹ neuronaln¹ (g³ównie za poœrednictwem j¹dra pasma samotnego,
znajduj¹cego siê w rdzeniu przed³u¿onym,
które odbiera informacje z w³ókien aferentnych
nerwu b³êdnego i kieruje je dalej m.in. do j¹dra
przykomorowego podwzgórza), jak i humoraln¹
(KOWALSKA 2007). Informacje docieraj¹ce do
mózgowia drog¹ uk³adu kr¹¿enia s¹ wychwytywane przez komórki tworz¹ce barierê krew-mózg (ang. blood-brain barier, BBB) i dalej
przekazywane do podwzgórza drog¹ humoraln¹
lub neuronaln¹. Istnienie wyspecjalizowanych
obszarów chemoreceptywnych m.in. w œcianie
komory III oraz pod dnem komory IV (tworz¹cych tak zwane narz¹dy oko³okomorowe,
charakteryzuj¹ce siê zwiêkszon¹ przepuszczal-
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noœci¹ dla okreœlonych substancji), umo¿liwia
szersz¹ wymianê informacji miêdzy oœrodkowym uk³adem nerwowym (OUN) a narz¹dami
obwodowymi (BRZEZIÑSKA i ZIAJA 2012). T¹ drog¹
do mózgu dostaj¹ siê m.in. wielkocz¹steczkowe
substancje hormonalne wytwarzane w obrêbie
uk³adu pokarmowego lub tkanki t³uszczowej,
takie jak cholecystokinina (CCK), glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1), grelina czy leptyna,
które ze wzglêdu na swój rozmiar nie mia³yby
mo¿liwoœci przekroczenia bariery krew-mózg
(FIJA£KOWSKI i JARZYNA 2010). Informacje przenoszone drog¹ krwionoœn¹ docieraj¹ do podwzgórza równie¿ bezpoœrednio, m.in. w okolicy j¹dra
³ukowatego (ang. arcuate nucleus of hypothalamus, ARC) splot naczyniówkowy jest przepuszczalny dla pewnych substancji, w tym glukozy, kwasu a-liponowego czy hormonów sygnalizuj¹cych stan energetyczny organizmu
(FIJA£KOWSKI i JARZYNA 2010, KOREK i wspó³aut.
2013).
W j¹drze ³ukowatym znajduj¹ siê dwie oddzielne grupy neuronów, wykazuj¹ce dzia³anie
antagonistyczne: tworz¹ce uk³ad oreksygeniczny neurony NPY/AgRP, które wychwytuj¹ sygna³y o zapotrzebowaniu na energiê i stymuluj¹
jej pobór, oraz neurony POMC/CART tworz¹ce
uk³ad anoreksygeniczny, które hamuj¹ pobór
energii pod wp³ywem informacji o jej dostarczeniu lub braku zapotrzebowania (KOREK
i wspó³aut. 2013). Uk³ady te wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ – pobudzanie jednego prowadzi
do syntezy zwi¹zków, które hamuj¹ aktywnoœæ
drugiego. Obie grupy neuronów analizuj¹ zarówno sygna³y krótkoterminowe informuj¹ce
o aktualnym zapotrzebowaniu, jak i d³ugoterminowe raportuj¹ce o stanie zasobów energetycznych organizmu zmagazynowanych w tkankach (MEGUID i wspó³aut. 2007). Wypadkow¹
ich wspó³pracy jest wygenerowanie sygna³ów,
które za poœrednictwem licznych projekcji s¹
przekazywane do ró¿nych obszarów podwzgórza, gdzie nastêpuje dalsza integracja z sygna³ami pochodz¹cymi z innych systemów. Efektem koñcowym tego procesu jest zainicjowanie
w³aœciwej odpowiedzi behawioralnej, któr¹ poprzedza pojawieniem siê bodŸca motywuj¹cego,
w postaci odczucia g³odu lub sytoœci (MEGUID
i wspó³aut. 2007).
Grupa neuronów NPY/AgRP j¹dra ³ukowatego syntetyzuje zwi¹zki o dzia³aniu oreksygennym, z których najsilniejsze dzia³anie wykazuje
neuropeptyd Y (NPY). Dotychczas opisano 6
podtypów receptora dla tej substancji. W neuronach zlokalizowanych w j¹drze pola podwzgórzowego bocznego (ang. lateral hypothalamic
area, LHA) oraz j¹drze przykomorowym (ang.
paraventricular nucleus, PVN), stanowi¹cych
g³ówne cele neuropeptydu Y, ekspresji ulegaj¹
receptory Y1 i Y5 (KRAUSS i wspó³aut. 2019). Na
neurony te oddzia³uje równie¿ bia³ko podobne

do Agouti (ang. Agouti-related peptide, AgRP),
które jest antagonist¹ receptorów typu 3 i 4
melanokortyny (ang. melanocortin receptor 3
i 4, MC3-R, MC4-R), celu jednego z g³ównych
zwi¹zków synte tyzowanych przez neurony
grupy POMC/CART. Innym peptydem syntetyzowanym przez neurony NPY/AgRP jest peptyd
galaninopodobny (ang. galanin-like peptide,
GALP), który stymuluje uwalnianie NPY i hamuje uwalnianie peptydu CART z j¹dra ³ukowatego (K RAUSS i wspó³aut. 2019). Warto
zwróciæ uwagê, ¿e choæ NPY odgrywa pierwszoplanow¹ rolê w regulacji ³aknienia, to myszy
z zablokowan¹ ekspresj¹ tego peptydu wykazuj¹ czasem normalny popêd ¿ywieniowy
(KOWALSKA 2007). Wynika z tego, ¿e zaburzenia
w dzia³aniu danego ogniwa regulacji pobierania
pokarmu mog¹ wyzwalaæ mechanizmy kompensuj¹ce deficyt.
J¹dro ³ukowate w obrêbie podwzgórza wykazuje powi¹zania nie tylko z j¹drem pola podwzgórzowego bocznego i j¹drem przykomorowym, ale równie¿ z j¹drem brzuszno-przyœrodkowym (ang. ventromedial nucleus, VMN)
i grzbietowo-przyœrodkowym (ang. dorsomedial
nucleus, DMN) (KOWALSKA 2007). To do tych
obszarów równolegle kierowane s¹ sygna³y
oreksygenne lub anoreksygenne. J¹dro boczne,
nazywane „oœrodkiem g³odu”, otrzymuje projekcje z neuronów NPY/AgRP j¹dra ³ukowatego,
pod wp³ywem których wydziela neuropeptydy
pobudzaj¹ce ³aknienie: oreksynê A i B, dynorfinê i hormon melanocytotropowy (ang. melanin-concentrating hormone, MCH). Oreksygenne dzia³anie MCH jest blokowane przez aktywnoœæ a-melanotropiny (ang. a-melanocyte stimulating hormone, a-MSH), pochodnej POMC.
Oddzia³ywanie a-MSH jest natomiast regulowane przez AgRP, endogennego agonistê MC3R
i MC4R, który wi¹¿¹c siê z tymi receptorami
prawdopodobnie utrudnia przy³¹czania siê
innych ligandów (KRAUSS i wspó³aut. 2019).
Warto dodaæ, ¿e choæ obszar przedwzrokowy
podwzgórza nie odgrywa pierwszoplanowej roli
w regulacji pobierania pokarmu, to otrzymuje
projekcje zarówno z ARC, jak i LHA, m.in. ze
wzglêdu na istotn¹ rolê w regulowaniu termogenezy poposi³kowej (CINTRON-COLON i wspó³aut.
2019).
PVN, otrzymuj¹ce sygna³y zarówno z ARC,
jak i z LHA, poœredniczy w integracji i dalszej
modyfikacji sygna³ów pokarmowych oraz decyzji o zwiêkszeniu poboru energii lub jej wydatkowania (KOREK i wspó³aut. 2013). Neurony
PVN syntetyzuj¹ liczne neuropeptydy, z których
czêœæ jest œciœle zwi¹zana z centraln¹ regulacj¹
pobierania pokarmów. Nale¿¹ do nich m.in.
kortykoliberyna (ang. corticotropin-releasing
hormone, CRH) i tyreoliberyna (ang. thyreotropin-releasing hormone, TRH). CRH i TRH
odgrywaj¹ rolê anoreksygenn¹ i stymuluj¹
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funkcje kataboliczne. CRH zwrotnie zmniejsza
ekspresjê genu koduj¹cego NPY i hamuje
neurony NPY/AgRP (KRAUSS i wspó³aut. 2019).
Oddzia³ywanie farmakologiczne na receptory
kortykoliberyny mo¿e siê okazaæ przydatne
w leczeniu zaburzeñ od¿ywiania. Zaobserwowano, ¿e podawanie selektywnego antagonisty receptora 2 kortykoliberyny (CRHR2)
znosi zahamowanie uczucia g³odu i powoduje
obni¿enie lêku u osób choruj¹cych na jad³owstrêt psychiczny (³ac. anorexia nervosa). Efektu takiego nie obserwuje siê po zastosowaniu
selektywnego antagonisty receptora 1 kortykoli beryny (CRHR1) (G OLONKO i wspó³aut.
2013).
J¹dro brzuszno-przyœrodkowe (VMN), choæ
ma swój udzia³ w regulacji pobierania pokarmu, wydaje siê nie odgrywaæ tak istotnej roli,
jak wczeœniej s¹dzono (KOREK i wspó³aut.
2013). Nazywane „oœrodkiem sytoœci”, jest
istotnym punktem uchwytu dla leptyny
i zawiera te¿ neurony, które ulegaj¹ pobudzeniu w wyniku hiperglikemii. Otrzymuje projekcje z j¹dra ³ukowatego i na skutek aktywacji
receptora MC4 przez hormon a-melanotropowy, indukuje ekspresjê neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF), co prowadzi do zmniej szenia spo ¿ycia pokarmów
(KRAUSS i wspó³aut. 2019). Ustalono, ¿e oœrodek
sytoœci jest aktywny tylko czasowo, podczas
gdy oœrodek g³odu pozostaje aktywny ca³y czas
(JAWIARCZYK i BOLANOWSKI 2010). Choæ jego
uszko dzenie (zw³aszcza w czêœci bocznej)
prowadzi do ¿ar³ocznoœci i oty³oœci, uwa¿a siê,
¿e jest to raczej efekt przerwa nia dróg
nerwowych przechodz¹cych przez brzuszno-przy œrodkowy obszar pod wzgó rza (KRAUSS
i wspó³aut. 2019).
Badania na myszach wykaza³y, ¿e neurony
DMN syntetyzuj¹ dodatkow¹ porcjê neuropeptydu Y w szczególnych stanach fizjologicznych,
np. podczas intensywnego procesu wzrastania
we wczesnym okresie po urodzeniu, w odpowiedzi na laktacjê, podczas przewlek³ego ograniczenia dostêpu do ¿ywnoœci i w sytuacji zwiêkszonej aktywnoœci fizycznej (KRAUSS i wspó³aut.
2019). Podsumowuj¹c, sygna³y g³odu i sytoœci
wysy³ane z j¹dra ³ukowatego s¹ dalej analizowane przez j¹dro boczne (LHA) oraz w nieco
mniejszym stopniu przez j¹dro brzuszno-przyœrodkowe (VMN). Integracja tych informacji
z informacjami biegn¹cymi z innych obszarów
uk³adu nerwowego (np. o stopniu pobudzenia
w wyniku stresu) ma miejsce przede wszystkim
na obszarze j¹dra przykomorowego (PVN) i
w pewnych stanach fizjologicznych (jak wzrastanie czy laktacja) równie¿ j¹dra grzbietowo-przyœrodkowego (DMN) (KOWALSKA 2007).
Istotnym czynnikiem modyfikuj¹cym pobieranie pokarmu jest stres psychologiczny, wyni-
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kaj¹cy z koniecznoœci pozostawania w sytuacji
konfliktu lub poczuciu zagro¿enia. Pod jego
wp³ywem dochodzi do pobudzenia uk³adu
wspó³czulnego, aktywacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza oraz uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron. Efektem jest wzrost stê¿enia
katecholamin i glikokortykosteroidów, które
oddzia³uj¹ na szlaki równowagi energetycznej
w obrêbie j¹der podwzgórza (RUDZKI i SZULC
2013). Stres psychologiczny, jako sygna³ uruchamiaj¹cy modu³ „walki lub ucieczki”,
w pocz¹tkowej fazie wp³ywa zwykle hamuj¹co
na pobieranie pokarmu, jeœli jednak ma charakter chroniczny, mo¿e prowadziæ do przejadania siê. Dzieje siê tak m.in. wskutek dzia³ania kortyzolu, który znosi hamuj¹cy wp³yw
leptyny na pobieranie pokarmu (SUMITHRAN
i PROIETTO 2013). Wszystkie wymienione obszary podwzgórza s¹ ze sob¹ œciœle skomunikowane za pomoc¹ licznych projekcji, dziêki
którym mo¿liwa jest wzajemna wymiana informacji i regulacja na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego (np. oreksyny wytwarzane pod wp³ywem
sygna³u z j¹dra ³ukowatego wtórnie wp³ywaj¹
na jego aktywnoœæ, o czym œwiadczy obecnoœæ
swoistych recep torów) (KOWALSKA 2007).
Ponadto, zarówno z LHA, jak i PVN, prowadz¹
drogi wstêpuj¹ce, w tym do wzgórza, hipokampa i kory mózgowej oraz zstêpuj¹ce m.in. do
przysadki mózgowej i rdzenia krêgo we go
(FIJA£KOWSKI i JARZYNA 2010). ARC komunikuje
siê równie¿ bezpoœrednio z mezolimbicznym
uk³adem dopaminowym, sk¹d m.in. otrzymuje
sygna³y zwi¹zane z apetytem i do którego
wysy³a pobudzenia wywo³uj¹ce efekt nagradzaj¹cy (KRAUSS i wspó³aut. 2019). Choæ mo¿liwe
jest uchwycenie pewnych aspektów tego skomplikowanego systemu, wci¹¿ nie ma pewnoœci,
jak dok³adnie wygl¹da komunikacja miêdzy
samymi neuronami (F IJA£KOWSKI i JARZYNA
2010). Na wyjaœnienie czekaj¹ molekularne
podstawy przekazywania i integrowania sygna³ów w j¹drach podwzgórza. Rolê czynnika o kluczowym znaczeniu dla kontroli ³aknienia (z poziomu molekularnego) pe³ni kinaza bia³kowa
aktywowana przez AMP (ang. 5’AMP-activated
protein kinase, AMPK). Jej aktywnoœæ w ro¿nych tkankach zwi¹zana jest z prze³¹czaniem
procesów metabolicznych pomiêdzy anabolizmem a katabolizmem. Badania dowodz¹, ¿e to
ostatecznie w³aœnie jej aktywacja powoduje, i¿
sumaryczny sygna³ wychodz¹cy z podwzgórza
jest oreksygenny, natomiast hamowanie jej
aktywnoœci ma charakter odwrotny. Wiadomo
dziœ, ¿e liczne czynniki informu j¹ce mózg
o stanie energetycznym u ró¿nych organizmów
dzia³aj¹ na szlaku zwi¹zanym z AMPK (m.in.
leptyna, insulina, glukoza, grelina czy adiponektyna) (FIJA£KOWSKI i JARZYNA 2010). Warto
zauwa¿yæ, ¿e odpowiednik AMPK u dro¿d¿y pod
nieobecnoœæ glukozy kontroluje proces prze-
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chodzenia tego organizmu do metabolizmu
tlenowego innych zwi¹zków. Jest to proces
o kluczowym znaczeniu dla przetrwania komórki, którego uruchomienie prowadzi do zmian
ekspresji 2126 genów. Efekt ten jest mo¿liwy
na skutek wielopoziomowego dzia³ania AMPK,
które zarówno wchodzi w interakcje z czynnikami transkrypcyjnymi i remoduluj¹cymi
chromatynê, jak te¿ bezpoœrednio wp³ywa na
polimeraz¹ RNA II i bia³ka histonowe. Badacze
upatruj¹cy w tym enzymie wêz³a ³¹cz¹cego
ró¿ne szlaki regulacji bilansu energetycznego
sugeruj¹, ¿e w toku 1,5 miliarda lat ewolucji
przeszed³ on z poziomu g³ównego regulatora
równowagi energetycznej komórki, na poziom
wielokomórkowy, i do dziœ jest centralnym
czynnikiem koordynuj¹cym metabolizm organizmu (FIJA£KOWSKI i JARZYNA 2010).
Narz¹dem, który równie¿ uczestniczy w regulacji potrzeb energetycznych ustroju jest
przysadka mózgowa. Na neurony przysadki
uwalniaj¹ce hormon wzrostu (GH), zarówno
poœrednio, jak i prawdopodobnie bezpoœrednio,
oddzia³uje grelina (KOREK i wspó³aut. 2013).
Zaburzenia tej sygnalizacji mog¹ prowadziæ do
zmian masy cia³a. Niedobór tyreotropiny (TSH),
produkowanej przez jej przedni p³at, prowadzi
do wtórnej niedoczynnoœci tarczycy, powoduj¹cej nadwagê. Z kolei nadmierna produkcja
kortykotropiny (ACTH), maj¹ca miejsce, np.
w zespole Cushinga, powoduje wzmo¿one
wydzielanie hormonów steroidowych przez
nadnercza, prowadz¹ce m.in. do wzrostu masy
cia³a i specyficznego wzorca odk³adania siê
tkanki t³uszczowej, g³ównie na karku i twarzy
(ADAMSKI i wspó³aut. 2012). Dok³adny mechanizm indukcji tych zmian przez glikokortykosteroidy nie jest poznany. Postuluje siê zwi¹zek
z gospodark¹ wêglowodanow¹ i lipidow¹ (np.
wp³yw na glukoneogenezê i obni¿anie wra¿liwoœci na insulinê poprzez dzia³anie na receptor
PPAR-a komórek w¹trobowych) (A DAMSKI
i wspó³aut. 2012). Przedni p³at przysadki
posiada liczne receptory leptyny i stanowi, obok
podwzgórza, istotny punkt jej wychwytu. Leptyna prawdopodobnie wp³ywa tu na regulacjê
osi podwzgórze-przy sad ka-gonady, pe³ni¹c
funk cjê ogniwa informacyjnego, ³¹cz¹cego
status ¿ywieniowy z procesami reprodukcji
(WOLIÑSKA-WITORT 2007).

OŒRODKOWA REGULACJA POBIERANIA
POKARMU. ASPEKT HEDONISTYCZNY
Neuronalnym pod³o¿em motywacji hedonistycznej s¹ przede wszystkim obwody ³¹cz¹ce
struktury uk³adu limbicznego z j¹drami podstawy. W obrêbie tego systemu mo¿na wyró¿niæ
dwie powi¹zane ze sob¹ sieci neuronalne,
których pobudzenie zmienia siê w zale¿noœci od
kontekstu. Spo¿ywanie pokarmu o po¿¹danych

cechach uruchamia mechanizm przyjemnoœci
oparty na obwodzie ³¹cz¹cym struktury limbiczne przodomózgowia (np. j¹dro pó³le¿¹ce;
ang. nucleus accumbens, NA) z brzuszn¹
czêœci¹ ga³ki bladej. Oddzia³uj¹ce na ten uk³ad
oreksyny, opioidy i endokannabinoidy wp³ywaj¹ na syntezê dopaminy, prowadz¹c do wzmocnienia odczuwania przyjemnoœci sensorycznej.
Brak dostêpnego pokarmu aktywuje mechanizm po¿¹dania oparty na szerszych sieciach
neuronalnych, w sk³ad których wchodz¹ neurony j¹dra pó³le¿¹cego, pr¹¿kowia, cia³a migda³owatego, jak te¿ mezolimbiczne szlaki dopamine rgiczne oraz glutaminergiczne szlaki
korowo-limbiczne (FORMOLO i wspó³aut. 2019).
Mechanizm po¿¹dania odgrywa niebagateln¹
rolê w rozwoju uzale¿nieñ, w tym od pokarmu.
NeuroprzekaŸnikiem wêz³owym, na funkcjê
którego wp³ywaj¹ wszelkie inne oddzia³ywania
moduluj¹ce odczucie przyjemnoœci, jest dopamina (Ryc. 1) (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016).
Aktywnoœæ neuronów dopaminowych uk³adu

Ryc. 1. G³ówne systemy oœrodkowe uczestnicz¹ce
w regulacji pobierania pokarmu (opracowanie
w³asne).
ARC – neurony NPY/AgRP oraz POMC/CART j¹dra
³ukowatego, LHA – neurony obszaru bocznego podwzgórza, PVN – neurony j¹dra przykomorowego,
VMN – neurony j¹dra brzuszno-przyœrodkowego,
DMN – neurony j¹dra grzbietowo-przyœrodkowego.

Mechanizmy homeostazy energetycznej organizmu. Czêœæ I...

nagrody wzrasta, kiedy nagroda jest silniejsza
ni¿ oczekiwano i maleje, kiedy jest s³absza.
Sugerowa³oby to, ¿e rol¹ dopaminy jest umacnianie tendencji do dokonywania wyborów
zwi¹zanych z nagrod¹ i aktualizowanie wczeœniej wyuczonych po³¹czeñ o nowe wskazówki
œrodowiskowe (WANG i wspó³aut. 2020). W zale¿noœci od rodzaju receptora, dopamina mo¿e
albo zwiêkszaæ (pobudzenie receptorów D1)
albo zmniejszaæ (pobudzenie receptorów D2)
pobieranie pokarmu. Wydaje siê, ¿e os³abiona
sygnalizacja dopaminer giczna, wynikaj¹ca
z obni¿enia dostêpnoœci receptorów D2 w uk³adzie nagrody, obserwowana w mózgach osób
oty³ych, mo¿e byæ zwi¹zana z przejadaniem siê,
jako kompensacj¹ wobec mniejszej przyjemnoœci czerpanej z jedzenia. Sugeruje siê, ¿e
równie¿ nadczynnoœæ tego przekaŸnictwa mo¿e
prowadziæ do przejadania, zwi¹zanego, w tym
wypadku, z trudnoœci¹ hamowania gratyfikacji
(BOJANOWSKA i CIOSEK 2016). Sygnalizacja dopaminergiczna poza strukturami uk³adu nagrody
(np. w j¹drze ³ukowatym czy grzbietowo-przyœrodkowym podwzgórza) czêsto hamuje pobieranie pokarmu (SUZUKI i wspó³aut. 2012).
Na aktywnoœæ neuronów dopaminergicznych uk³adu nagrody wp³ywaj¹ oreksyny –
zwi¹zki syntetyzowane przez neurony LHA pod
wp³ywem sygna³ów o zapotrzebowaniu na
pokarm (PA£ASZ 2020). Choæ rozk³ad anatomicz ny neuronów oreksynowych, zarówno
w ludzkim, jak i w zwierzêcym mózgu jest ograniczony prawie wy³¹cznie do bocznego podwzgórza, to ich aksony docieraj¹ do niemal
wszystkich struktur OUN. Poza regulacj¹ ³aknienia i wydatkowania energii oreksyny wp³ywaj¹ te¿ na sekrecjê hormonów przez przysadkê mózgow¹ oraz bior¹ udzia³ w regulacji
stanu sen-czuwanie (JAWIARCZYK i BOLANOWSKI
2010). W procesach zwi¹zanych z pobieraniem
pokarmu stanowi¹ ³¹cznik pomiêdzy regulacj¹
homeostatyczn¹ a doœwiadczaniem przyjemnoœci (ZAWILSKA i wspó³aut. 2010). Sygnalizacja
oreksynowa jest funkcjonalnie zwi¹zana z dwoma kolejnymi uk³adami bior¹cymi udzia³
w uwydatnianiu przyjemnoœci p³yn¹cej z jedzenia: opioidowym i endokannabinoido wym.
Zauwa¿ono, np. ¿e naltrekson, bêd¹cy antagonist¹ receptorów opioidowych, aplikowany do
j¹dra pó³le¿¹cego, blokuje równie¿ efekt dzia³ania oreksyny A (NOGUEIRAS i wspó³aut. 2012).
PrzekaŸnictwo opioidowe odgrywa istotn¹
rolê zarówno w procesach zwi¹zanych z homeostaz¹ energetyczn¹, jak i odczuwaniem przyjemnoœci, choæ wydaje siê byæ silniej zwi¹zane
z funkcjonowaniem uk³adu nagrody (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016). Struktury limbiczne mózgu s¹ obszarami szczególnie bogatymi w receptory opioidowe (CINTRON-COLON i wspó³aut.
2019). Najwiêcej receptorów mu (ang. m-opioid
receptor, MOR) zlokalizowanych jest we
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wzgórzu, a kappa (ang. k-opioid receptor, KOR)
w istocie czarnej, podwzgórzu, ciele migda³owatym i hipokampie. Receptory delta (ang.
d-opioid receptor, DOR) stanowi¹ zdecydowanie
najmniej liczn¹ grupê. W rdzeniu krêgowym,
podobnie jak w mózgu, najliczniej reprezentowane s¹ receptory mu, a najrzadziej delta.
Wszystkie receptory opioidowe s¹ metabotropowymi receptorami zwi¹zanymi z bia³kiem
G. Wystêpuj¹ zarówno presynapsycznie, jak
i postsynaptycznie. Spoœród naturalnych ligandów endomorfiny wykazuj¹ najwiêksze powinowactwo do receptora mu, enkefaliny do receptora delta, a dynorfiny najsilniej wi¹¿¹ siê
z receptorem kappa. Niezale¿nie jednak od
selektywnoœci tych zwi¹zków, uwa¿a siê, ¿e
rodzaj pobudzonego receptora zale¿y przede
wszystkim od tego, jaki jego typ znajduje siê
w przewadze w miejscu uwolnienia przekaŸnika
(CINTRON-COLON i wspó³aut. 2019). Poza wymienionymi, do endogennych peptydów opioidowych zalicza siê równie¿ opiokortyny
i FMRFamidy. Maj¹ one jednak mniejsze znaczenie z punktu widzenia regulacji pobierania
pokarmu (CINTRON-COLON i wspó³aut. 2019).
Zauwa¿ono, ¿e gêstoœæ receptorów opioidowych
w pr¹¿kowiu i wzgórzu jest ujemnie skorelowana z wartoœci¹ wskaŸnika BMI (ang. Body Mass
Index) (DYACZYÑSKI i wspó³aut. 2018), a genotypy rs1799971 w egzonie 1 oraz rs514980
i rs7773995 w intronie 1 genu koduj¹cego receptor mu s¹ pozytywnie skorelowane z oty³oœci¹ (NOGUEIRAS i wspó³aut. 2012). Jednorazowe
wstrzykniêcie opioidów (np. morfiny) zwierzêtom laboratoryjnym prowadzi do zwiêkszenia
spo¿ycia pokarmu, które mo¿e dotyczyæ g³ównie pokarmu preferowanego lub pokarmu
w ogóle (GOSNELL i LEVINE 2009). Mo¿liwe, ¿e
wp³yw na tê ró¿nicê maj¹ stosowane procedury
lub miejsce iniekcji. Z kolei chroniczne podawanie morfiny obni¿a apetyt i prowadzi do
spadku masy cia³a (NOGUEIRAS i wspó³aut.
2012). Endorfiny i dynorfiny oraz ich receptory
(MOR, KOR) s¹ rozwa¿ane jako farmakologiczne cele w przeciwdzia³aniu oty³oœci (DYACZYÑSKI
i wspó³aut. 2018). Zwi¹zki o nazwach b-FNA
(antagonista MOR) i norBIN (antagonista KOR)
w badaniach wykaza³y efektywnoœæ w redukcji
spo¿ycia pokarmu (NOGUEIRAS i wspó³aut.
2012). Szczególne zainteresowanie badaczy
dotyczy receptora kappa, którego blokowanie
zapobiega obni¿aniu siê stopnia termogenezy
podczas stosowania diety redukcyjnej (CINTRON -COLON i wspó³aut. 2019).
Z uk³adem opioidowym liczne neuronalne
po³¹czenia wykazuje uk³ad endokannabinoidowy. Choæ oba rodzaje neuroprzekaŸnictwa
dzia³aj¹ synergistycznie i przejawiaj¹ anatomiczne, biochemiczne i molekularne podobieñstwa, to mog¹ je charakteryzowaæ pewne subtelne
funkcjo nalne
ró¿nice
(KANTONEN
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i wspó³aut. 2021). Zauwa¿ono np., ¿e obni¿ona
dostêpnoœæ MOR przek³ada³a siê na wiêksze
spo¿ycie pokarmu w odpowiedzi na zachêty
œrodowiskowe, a aktywnoœæ receptora CB1
wi¹za³a siê silniej z wra¿liwoœci¹ na bodŸce
wewnêtrzne (KANTONEN i wspó³aut. 2021). PrzekaŸnictwo endokannabinoidowe mo¿e byæ
szczególnie zwi¹zane ze spo¿yciem wêglowodanów, choæ nie wszystkie badania potwierdzaj¹
tê hipotezê (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016). Zauwa¿ono jednak, ¿e aplikowanie kannabinoidów
myszom prowadzi³o do zwiêkszonej odpowiedzi
na s³odki smak neuronów smakowych nerwu
twarzowego unerwiaj¹cych jêzyk, co mo¿e
wskazywaæ na pewien udzia³ uk³adu endokannabinoidowego w percepcji smaku (MOREIRA
i CRIPPA 2009). Sugeruje siê, ¿e tak jak leptyna
selektywnie obni¿a wra¿liwoœæ na s³odki smak
poprzez receptory Ob-Rb obecne na komórkach
kubków smakowych, tak kannabinoidy wra¿liwoœæ tê wzmagaj¹, przez wyp³yw na receptory
CB1 (SUZUKI i wspó³aut. 2012). Mianem uk³adu
endokannabinoidowego okreœla siê obecne
zarówno w oœrodkowym uk³adzie nerwowym,
jak i w narz¹dach obwodowych, receptory CB1
i CB2, substancje bêd¹ce ich naturalnymi
ligandami [do najlepiej poznanych nale¿¹:
anandamid (AEA) i 2-ara chido nyl-glycerol
(2-AG)] oraz enzymy zwi¹zane z ich syntez¹,
wychwytem i degradacj¹ (KOMOROWSKI i STÊPIEÑ
2007). W ustroju zidentyfikowano tak¿e szereg
zwi¹zków o strukturze i dzia³aniu przypominaj¹cym endokannabinoidy. S¹ one najczêœciej
pochodnymi wolnych kwasów t³uszczowych i
w wyniku niepe³nego wi¹zania z receptorami
CB1 i CB2 wykazuj¹ jedynie czêœciowe dzia³anie. Choæ znaczenie fizjologiczne tych zwi¹zków
jest jeszcze ma³o poznane, to ich rola polega
prawdopodobnie na potencjalizowaniu aktywnoœci w³aœciwych endokannabinoidów (KOZANOWSKI i Z GLICZYÑSKA 2008). Wspóln¹ cech¹
wszystkich endogennych ligandów receptorów
CB1 i CB2 jest ich nietrwa³oœæ; powstaj¹ lokalnie i niezw³ocznie po wywo³aniu efektu s¹
wychwy tywane i degradowane (KOZANOWSKI
I ZGLICZYÑSKA 2008). W obrêbie uk³adu nerwowego endokannabinoidy wytwarzane s¹ w b³onie neuronu postsynaptycznego. W wyniku nap³ywu jonów wapnia i depolaryzacji, uwalniane
s¹ wstecznie do przestrzeni synaptycznej, gdzie
oddzia³uj¹ na receptory CB w b³onie presynaptycznej, hamuj¹c uwalnianie przez ni¹ neuroprzekaŸników. W zale¿noœci od w³aœciwoœci
hamowanego neuroprzekaŸnika (GABA, kwas
glutaminowy, noradrenalina lub serotonina),
mog¹ w dalszej kolejnoœci prowadziæ albo do
zmniejszenia albo zwiêkszenia wydzielania
innych neurotransmiterów przez neuron, na
który oddzia³uj¹ (KOMOROWSKI i STÊPIEÑ 2007).
Receptory CB1 s¹ najbardziej rozpowszechnionymi receptorami zwi¹zanymi z bia³kiem G

oœrodkowym w uk³adzie nerwowym ssaków
(BOURDY i wspó³aut. 2021). Receptory CB2 s¹ tu
znacznie mniej obecne. Choæ pewna ich liczba
znajduje siê m.in. w obrêbie pnia mózgu, to
znacznie wiêksze iloœci odnotowuje siê na
komórkach uk³adu odpornoœciowego (BOROWSKA i wspó³aut. 2019). Regulacja równowagi
energetycznej wydaje siê byæ g³ówn¹ funkcj¹
uk³adu endokannabinoidowego u zwierz¹t.
Potwierdza³oby to liczne wystêpowaniem receptorów CB1 nie tylko w obrêbie struktur uk³adu
nagrody, ale równie¿: w j¹drze ³ukowatym
(gdzie pobudzenie ich wywo³uje wzrost ekspresji neuropeptydu Y), w okolicy j¹dra przykomorowego (gdzie wp³ywaj¹ hamuj¹co na ekspresjê
kortykliberyny), w obrêbie pnia mózgu (gdzie
ich pobudzenie wywo³uje dzia³anie przeciwwymiotne), w obrêbie dna ¿o³¹dka (gdzie obserwuje siê ich interakcjê z wydzielaniem greliny)
na zakoñczeniach nerwu b³êdnego (gdzie
wp³ywaj¹ na hamowanie opró¿niania ¿o³¹dka
i perystaltyki jelit) oraz w tkance t³uszczowej
(gdzie powoduj¹ aktywacjê lipazy lipoproteinowej) (KOMOROWSKI i STÊPIEÑ 2007, BOROWSKA
i wspó³aut. 2019, KRAUSS i wspó³aut. 2019).
Odk¹d w literaturze naukowej opisano zwi¹zki
miêdzy nosicielstwem pewnych polimorfizmów
pojedynczych nukleotydów (SNP) genu CNR1
koduj¹cego receptor CB1 a zwiêkszonym spo¿yciem pokarmów, zwiêkszonym wskaŸnikiem
masy cia³a (BMI) i zmienion¹ dystrybucj¹
tkanki t³uszczowej, wzros³o zainteresowanie
oddzia³ywaniem na uk³ad endokannabinoidowy w celu zwalczania oty³oœci (P AWLAK
i wspó³aut. 2011). Pierwsz¹ prób¹ obni¿enia
³aknienia u osób oty³ych, poprzez zastosowanie
selektywnego inhibitora receptorów CB1, by³o
wprowadzenie na rynek leku o nazwie rimonabant. Jego stosowanie powodowa³o redukcjê
oty³oœci (zw³aszcza brzusznej), zwiêkszenie
wra¿liwoœci na insulinê, normalizacjê metabolizmu glukozy i lipidów (KOWALSKA 2007). Choæ
pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e ze wzglêdu na
wielokierunkowe dzia³anie, preparat ten mo¿e
byæ bardzo przydatny w leczeniu oty³oœci
i zespo³u metabolicznego, to jego stosowanie
wi¹za³o siê z wysokim ryzykiem wyst¹pienia
zaburzeñ depresyjnych i lêkowych, co doprowadzi³o do wycofania preparatu ze sprzeda¿y
(MOREIRA i CRIPPA 2009). Jednak w badaniach
przedklinicznych i klinicznych wci¹¿ znajduj¹
siê liczne syntetyczne ligandy receptorów endokannabinoidowych o ro¿nej aktywnoœci biologicznej (KOMOROWSKI i STÊPIEÑ 2007).

INNE UK£ADY NEUROPRZEKAZ'NIKÓW
A POBIERANIE POKARMU
Poza opisanymi powy¿ej (kluczowymi dla
homeostazy energetycznej, odczuwania apetytu
i przyjemnoœci zwi¹zanej z jedzeniem), pewien
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udzia³ w regulacji pobierania pokarmu odgrywaj¹ te¿ inne neuroprzekaŸniki:
Acetylocholina: neurony cholinergiczne
bocznej czêœci j¹der pokrywy i j¹der mostu
maj¹ po³¹czenia z neuronami bocznego podwzgórza i dzia³aj¹ na nie za poœrednictwem
receptorów muskarynowych (M3). Ich pobudzenie powoduje hiperfagiê (utrzymuj¹ce siê,
znaczne pobudzenie ³aknienia), uszkodzenie –
hipofagiê (utrzymuj¹ce siê, znaczne os³abienie
³aknienie) (KOWALSKA 2007). Acetylocholina
wp³ywa na pobieranie pokarmu równie¿ za poœred nictwem recep torów niko tynowych b4
(i prawdopodobnie równie¿ a7), których lokalizacja w podwzgórzu pokrywa siê z lokalizacj¹
neuronów POMC (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016).
Odchudzaj¹cy efekt palenia papierosów zwi¹zany jest z hamuj¹cym apetyt i wzmagaj¹cym
wydatkowanie energii oddzia³ywaniem nikotyny, a przybieranie na wadze po rzuceniu palenia mo¿e byæ zwi¹zane ze wzrostem nagradzaj¹cej wartoœci po¿ywienia (BOJANOWSKA i CIOSEK
2016).
Serotonina: jest zwi¹zana z odczuciem sytoœci po dostarczeniem pokarmu (YE i ZHANG
2021). Udzia³ w tym procesie wydaj¹ siê mieæ
szczególnie receptory 5-HT2C, 5-HT1A i 5-HT6
(BOJANOWSKA i CIOSEK 2016).
Kwas g-aminomas³owy: neuroprzekaŸnictwo GABA-ergiczne odgrywa rolê zarówno na
po ziomie podwzgórza (jest obecne m.in.
w j¹drze ³ukowatym, bocznym oraz brzuszno-przyœrodkowym), jak i uk³adu nagrody, gdzie
hamuj¹c sygna³y anoreksygenne prowadzi do
wzmo¿enia ³aknienia (BOJANOWSKA i CIOSEK
2016).
Noradrenalina: w zale¿noœci od receptora,
mo¿e albo pobudzaæ, albo os³abiaæ pobieranie
pokarmu (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016).
Glutaminian: oddzia³uje na regulacjê pobierania pokarmu g³ównie poprzez receptor metabotropowy mGlu5 (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016).
Histamina: oddzia³uje na regulacjê pobierania pokarmu poprzez receptor H1, obecny
m.in. w brzuszno-przyœrodkowej czêœci podwzgórza (BOJANOWSKA i CIOSEK 2016).
Oksytocyna: wydaje siê odgrywaæ pewn¹
rolê w wywo³ywaniu sytoœci zwi¹zanej ze spo¿ywaniem wêglowodanów. Efekt jej oddzia³ywania
znoszony jest przez opioidy (GOSNELL i LEVINE
2009).

PODSUMOWANIE
Oœrodkowa regulacja pobierania pokarmu
jest procesem z³o¿onym, w który zaanga¿owane
s¹ ró¿ne obszary mózgu. Informacje z tkanek
obwodowych s¹ przesy³ane za poœrednictwem
nerwu b³êdnego i chemoreceptywnych narz¹dów oko³okomorowych bariery krew-mózg
do centralnego uk³adu nerwowego, w którym
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poddawane s¹ wielokierunkowej analizie. Oba
przedstawione w artykule systemy: homeostatyczny (zwi¹zany g³ównie z funkcj¹ podwzgórza)
i hedonistyczny (zwi¹zany z uk³adem nagrody)
s¹ ze sob¹ œciœle skomunikowane i stanowi¹
funkcjonaln¹ ca³oœæ. Zaburzenia ³aknienia,
prowadz¹ce m.in. do rozwoju oty³oœci, mog¹
byæ spowodowane niew³aœciwym funkcjonowaniem któregoœ z tworz¹cych je elementów lub
komu nikacji miêdzy samymi systemami.
W drugiej czêœci artyku³u zostan¹ omówione
mechanizmy obwodowej regulacji pobierania
pokarmu oraz przedstawiona zostanie próba
ujêcia od¿ywiania siê w aspekcie psychofizjologicznym.
Streszczenie
Iloœæ dostarczanej z pokarmem energii musi byæ
precyzyjnie dopasowana do jej wydatkowania. W d³u¿szej
perspektywie nawet niewielkie zaburzenie tego bilansu
prowadzi do zmiany masy cia³a. Oœrodkami zbieraj¹cymi
informacje na temat stanu od¿ywienia organizmu s¹
wyspecjalizowane j¹dra podwzgórza, tworz¹ce oœ systemu
homeostatycznego. W j¹drze ³ukowatym znajduj¹ siê grupy
neuronów odbieraj¹ce informacje o zapotrzebowaniu na
pokarm (zwane NPY/AgRP, od syntetyzowanego przez nie
neuropeptydu Y i bia³ka podobnego do Agouti) oraz jego
dostarczeniu lub braku zapotrze bowa nia (zwane
POMC/CART od syntetyzowanej przez nie proopiomelanokortyny i transkryptu regulowanego przez kokainê i amfetaminê). Sygna³y te s¹ dalej przetwarzane przez neurony
znajduj¹ce siê przede wszystkim na obszarze j¹dra bocznego, przykomorowego, brzuszno-przyœrodkowego i grzbietowo-przyœrodkowego oraz równolegle wysy³ane do innych
obszarów mózgu, w tym neuronów wchodz¹cych w sk³ad
mezolimbicz nego uk³ady dopaminergicznego (uk³adu
nagrody). W doœwiadczaniu przyjemnoœci ¿ywieniowej kluczow¹ rolê odgrywa uk³ad opioidowy i endokannabinoidowy, bêd¹ce g³ównymi sk³adowymi systemu hedonistycznego. Oba systemy (homeostatyczny i hedonistyczny)
s¹ ze sob¹ po³¹czone i stanowi¹ funkcjonaln¹ ca³oœæ.
Zaburzenia ³aknienia mog¹ byæ spowodowane niew³aœciwym funkcjonowaniem któregoœ z tworz¹cych je elementów lub komunikacji miêdzy samymi systemami.
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MECHANISMS OF THE ENERGY HOMEOSTASIS OF ORGANISM.
PART I. REGULATION ON THE LEVEL OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Summary
The amount of energy delivered with food must be accurately adjusted to its expenditure. In the longer perspective,
even a slight disorder of this balance leads to a change of body mass. The centers collecting information about the nutritional status of the body are specialized nuclei of the hypothalamus constituting axis of the homeostatic system. Within
the area of the arcuate nucleus there are groups of neurons specialized in detection of signals about nutritional
requirement (called NPY/AgRP from neuropeptide Y and Agouti-related protein synthetized by them) and about its
delivery or the lack of requirement (called POMC/CART from proopiomelanocortin and cocaine- and amphetamine-regulated transcript synthetized by them). These signals are then futher processed by neurons located within the area of
lateral, paraventricular, ventromedial and dorsomedial nuclei and sent to other areas of the brain, including neurons that
the mesolimbic dopaminergic system (reward system) is consisted of. The opioid and endocannabinoid systems which are
the main components of the hedonistic system, play a key role in experiencing nutritional pleasure. Both systems
(homeostatic and hedonistic) are connected with each other and constitute a functional whole. Eating disorders can be
caused by improper functioning of its elements or communication between the very systems.
Key words: endocannabinoids, hedonic eating, hypothalamus, regulation of appetite, reward system

