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Leptin and its tole in reptoduction and gene polymoryhism

Summary
Leptin is a small protein se

tion of tbocl intake. energ\ e
regulating many processes re
veloprnent, embryo implantation,and f€tal growth- Th
among different species. N,lolecular studies revealed m
pr traits

s: lep poly orph m, reproduction

Prawidłowo zachodzące procesy rozrodcze są ści-
śle uza7ężnione od optymalnego odżywienta organiz-
mu. N i e dożywi enie op o źnia r ozp o częcie doj rzewania
płciowego oraz wpływa negatywnte na zachowania
s ek sualne. U dojr zĄ ch p łci owo zw i er ząt zabur za cyk7
rujowy oraz wydłuża okres powrotu cykli rujowych
po porodzie (39). Badania Frischa (cyt. 23) po raz
pierwszy wskazały na istnienie zależności pomiędzy
zawarlością tkanki tłuszczowej w organizmie a roz-
poczęciem dojrzewania płciowego, jednakże nie su-
gerow Ą c zy nntka b ezp o śre dni o o dp owi e dzialne go za
przekazywanie do mózgu informacji o stanie energe-
tycznymorganizmu (23). Czynnikiem tym okazała się
odkryta w 1994 r, przęz Zhanga i wsp. (45) leptyna,
której zawatlrośc w organizmie bezpośrednio odzwier-
ciedla zawartośc tkanki tłuszczowej oraz śwtadczy
o bilansie energetycznym,

Leptyna jest białkiem o masie 16 kDa zbudowanym
z I 4 6 aminokwas óq wydzielanym głównie pr zez ko -
mórki tłuszczowe (adipocyty) otazw mniejszym stop-
niu przez mózg, serce, łożysko, ścianę żołądka i nie-
które nowotwory (5). U dorosĘch osobników pełni ona
rol ę re gulatora wydatków energet y czny ch or az utr zy -
mania całkowitego bilansu energetycznego.

Produkt genu leptyny (LEP) potazpierwszy ziden-
tyfikowano u myszy (a5). Jej ekspresja znajduje się
prawdopodobnie pod kontrolą czynników hormonal-
nych i wzrostowych (ang. growth factors, GF), Bada-
niawykazały wpływ leptyny na regulację wydzielania
insuliny przez komórki B trzustki (24), stymulację pro-
liferacji komórek CD4, zwiększenie wydzielania cy-
tokin pr zez l imfo cyty T-p omo cni cze (20) or az hema-
topoezę.
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Budowa genu leptyny

Gen LEP wykazuj e dużą kons erwatyłvno ś ć s ekwen-
cji w obrębieposzczególnych gatunków - składa się z
3 eksonów i 2 intronów. Struktura ludzkiego LEP jest
w 84oń homologicznaz gęnem mysim iw 83Yo z ge-
nęmszczutzym. Swiński gen leptyny połozony w chro-
mosomie 18 q 1 .3 - q2.1 wykazuje 93ońhomologię z
ludzkim, 92ońhomologię z mysim oraz93oń homolo-
gię z bydlęcym genem LEP (35).

Ekson 1 ma wielkośc 26 pz i nie podlega translacji.
Od kolejnego eksonu oddzielony jest intronem zbv
dowanym z 10 500 pz. Ekson 2 (l75 pz) i ekson 3
(około 3700pz)rozdzięIonę sąintronem (2000 pz) zlo-
kalizowanym między kodonami glutaminy - 49 i se-

ryny - 50. Transkrypt genu leptyny stanowi mRNA o
wielkości 4500 pz u myszy i 3000 pz u człowieka.
Region translacji obejmuje cały ekson 2 tpoczątkową
część eksonu 3 (około 360pz). Po stronie 5' l3' znaj-
dująsię rejony nie ulegające translacji -tzw.5' UTR i
3' UTR (untranslated regions). Produktem translacji
jest białko złożone zę 167 aminokwasów, na którego
N-końcu występuj e sekwencj a sygnałowa, składaj ąca
się z 2I aminokwas ów, warunkuj ąc a translokacj ę bi ał-
ka do mikrosomów. Podczas obróbki potranslacyjnej
sekwencja sygnałowa jest usuwana i w rezultacie po-
wstaje białko złożone ze 146 aminokwasów (ryc. 1).
Porównanie sekwencji aminokwasów białka leptyny
u.człowiek a, goryla, szympansa, orangutana, psa, świ-
ni, szczlra, myszy, bydła i owiec dowiodło istnienia
670ńhomologii białka u tych gatunków.

W obrębie promotora genu LEP najbliżej miejsca
startu znajduje się kaseta TA|A (TAIA box), do ktorej
wląząsię białka C/EPBAa, CIEPBP i PPAR/ będące
czynnikami transkrypcyjnymi (I 4, 32). Wiadomo, ze
C/EPBAa p ełni w ażną ro lę w rózni cowaniu komórek*] Pr zrca zleal izotvana rv ranrach projektrr P BZ-KBN -03 6,/PO6/ l 4.
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ka i wydzielanie frag-
mentu leptyny pozba-
wionego głównychfunk-
cj i biolo gic zny ch (4 5).

Badania prowadzone
na różnych gatunkach
wykazuj ą s zer e g mutacjt
w genie lep§ny. Przyl<Ła-
dowo u człowiekaziden-
Ęfikowano 8 mutacji, W
obrębie genu lepĘny by-
dlęcej stwierdzono ist-
nienie mutacji punkto-
wych wykrywanych en-
zymaml restrykcyjnymi
Sau3AI orazHph I. En-
zym Hph I pozwala wy-
kryć mutację w eksonie
II pole gaj ąc ąna zamianie
cytozyny w tyminę, nie
stwierdzono j ednak efek-
tu fenotypowogo (22).
Enzym Sau3AI wykazu-
je istnienie 2 alleli A i B
w genie leptyny bydła
(37). Polimorfizm ten nie
miałżadnego wpĘrvu na
masę żywca t dzienny
przyro st masy, zauw ażo -

no jednak zależnośc po-
między układem hetero-
zygotycznym (AB) i pro-
centową zawartością
chudego mięsa oraz
układemhomozygoĘcz-
nym (AA) i długością
ukośnątuszy (46).

W przypadku genu
leptyny świni zidentyfi-

ekson 3

ekson 2

łańcuch pOlipeptydOwy 167 aminokwasów

obróbka pOtranskrypcyina

Ryc. 1. Budowa genu, mRNA i białka leptyny (14)

tłuszczowych (1a). Pomiędzy sekwencją TATA a

pierwszym eksonem znajdują s

pary GC wtĘące białko Spl,
ochrona łańcucha DNA przed
or az inne elemenĘ re gulatorowe j ak cAMĘ GRE (glu-
cocorlicoid responsę element) i CREB (response ele-
ment-binding protein) (4I). Czynniki te regulują eks-

dipocytów, ta-
o wiążące adi-
faĘ acidbin-

ding protein).

Polimorfizm genu !eptyny

Mutację w genie leptyny po razpierwszy wykryto u
myszy. W kodonie 105 zidentyfikowano mutację non-
sensowną poiegającą
tyminę - w rezultacie
wił się kodon ,,stop"
mutacji jest przedwczesne zakończente syntezy biał-

kowano mutacje, które są wykrywane przy pomocy
analizy długości fragmentów restrykcyjnych - techni-
kąPCR - RLFP:

- w intronie I i II: podstawienie C - T w pozycji
867 oraz A -- G w pozycji lllZ,rozpoznawaneprzez
ęnzymre strykcyj n y TaqI (26),

w intronie II: podstawienie A * T w pozycjt2845,
rc zp o znaw ane pr z e z ęnzy m re s trykcyj n y Xb aI (27 ),jw rejonie 3' nie podlegającym translacji (3'UTR):
polimorfizm BglII w pozy cji 3996 @odstawienie T - C)
Óraz polimorflzmHindlll w pozycji 2728 (podstawie-
nieG-lł)(27),

- w pozycj i 3469 (ekson III): podstawienie T - C
identyfikowanę enzymem Hinfl - mutacja ta nie po-
woduje zmiany w łańcuchu polipeptydowym (26),

- w eksonie III: w pozycji 3114 - podstawienie
G -- T (26) identyfikowane enzymem PstI - mutacja
ta nie wywołuje zmiany w produkcie genu leptyny,



- mutacja w eksonie III: wykrywana technikąPCR-
SSCP (36).

W b adaniach prowadzo ny ch pr zez Jianga i Gib sona
(26) poszukiwano zależnośct pomiędzy polimorfiz-
mem w genie leptyny a otŁaszczęniem u 4 ras świń
(duroc, hamp shire, landrace, wielka biała), Wykazano
istnienie zalężności pomiędzy polimorfizmem genu
leptyny w pozycji 3469 a otłuszczeniem w rasie wiel-
kiej białej. Sugeruje się, ze regionregulatorowy 5' oraz
region nie ulegający translacji (tzw.3' UTR) mogąbyć
potencjalnymi miej scami poszukiwań funkcj onalnego
polimorfizmu w genie leptyny u świni. Sugeruje się
wpływ miejsc 3' UTR na stabilność mRNA lub wy-
dajność translacji. Polimorfizmy te mogą się również
okazać markerami molekulamymt zw iązanymi z loci
kontrolującymi cechy takie jak tempo wzrostu czy
pobieranie paszy lub z niepożądanymi cechami pro-
dukcyjnymi jak zwiększone pobieranie paszy czy ob-
nizone tempo przyrostów. Hardge (cyt. a0) wykazał
wpływ leptyny i receptora leptyny nazawartość tłusz-
czu w tuszy u świni, Badania Kennes i wsp. (27) suge-
n4 ąrw iązek p o limorfi zmu 28 4 5 (p o dstawi eni e A - T)
I 3469 (podstawienie T - C) z pobieraniem paszy
i tempem wzrostu u świń rasy landrace. Kulig i wsp.
(29) wykazali, że zwterzęta o genotypie TC charak-
teryzow aĘ się istotnie wyższą zawartością chudego
mięsa w tuszy niż zwterzęta o genotypie TT.

Receptot leptyny (IEPR)

Lep§na jest hormonem wywołującym efekt meta-
boliczny poprzez wiązante się ze swoim receptorem
kodowanym przęz gen LEPR. Do tej pory zidentyfi-
kowano sześć izoform LEPR rożntących się między
s ob ą wi e lko ś c i ą domeny clĄoplazmaĘ c znej t b ę dących
wynikiem alternatywnego splicingu, Receptory posia-
daj ące domenę cytoplazmatyczną po siadaj ą miej sca
w tązania dla cytopla zmaty cznych czynników trans-
krypcyjnych JAK (ktnazajanusowa) i białek STAI
(signal transducers and activators of transcription) (4 1 ).
Receptory leptyny sąobecne w mózgowiu i tkankach
obwodowych - między innymi w płucach, nerkach,
wątrobie, wysepkach Langerhansa trzustki (28), w ser-
cu, śledzionie, grasicy, jelitach, łożysku, gruczole kro-
kowym, jądrach i jajnikach (17).

Rola leptyny
w zapoczątkowaniu dojzewania płDiowego

Dojrzewanie płciowe rozpoczyna się wraz zęwzro-
stem wydzielania GnRH przez podw zgórze prowadzą-
cym do wzrostu poziomu gonadotropin przysadkowych
oraz hormonów steroidowych. Badania prowadzone
na myszach i ludziach wykazały,że d|a aktywacji doj-
Izewanlapłciowego o wiele istotniejsza od wieku jest
masaciaŁa (21). Myszy, którym podawano egzogenną
leptynę o wiele wcześniej wykazywały objawy doj-
rzałościpłciowej (cykl płciowy, ruja) (1), Badania ge-
netyczne wykazały, że poprzez stymulację podwzgó-
rzado uwolnieniawiększych ilości GnRH, leptyna jest
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niezbędna do uruchomienia procesów związanych z
inicjacją dojrzewania płciowego człowieka (I5, 42).

U pacjentów homozygotycznych pod względem mu-
tacji w genie receptora leptyny (LEPR) (objawiającej
się brakiem domeny cytoplazmatycznej i transmem-
branowej receptora) obserwuj e się patologiczną oty -

łośc, obntżoną sekrecję hormonu wzrostu i powtąza-
ny zĘmbrak inicjacji dojrzewania płciowego.

Podczas głodu poziom leptyny gwałtownie spada,
w rezultacie nie dochodzi do wzrostu poziomu GnRH.
U niedojrzałych osobników nie dochodzi do urucho-
mi enia pro c e sów zw tązany ch z inicjacj ądoj rzewania
płciowego, a u dorosłych występuje wtórna niepłod-
nośc (30). Podanie leptyny odblokowuje funkcje re-
produkcyjn e, nteza7eżnie od masy ciała, co jest dowo-
dem na bezpośredni wpływ stężenia leptyny we krwi
na procesy rozrodcze.

Leptyna jako wskaźnik odżywienia organizmu
powiązany z płodnoŚcią

Otyłość jest rezultatem zabutzęńzarówno w proce-
sie pobierania jak i wydatkowania energit. Zawartośc
tkanki thlszczowej wpływa na płodnoś ć zwierząt.Ba-
dania wykazały, że stężenie leptyny w surowicy krwi
jest ściśle zwlązanę z zawartością tkanki tłuszczowej
i wskazuje dodatnią korelację ze wskaźntkiem masy
ciała (BMI - body mass index) (18, 33). Otyłe myszy,
u których brak aktywnej lepĘny (mutacja w genie LEP)
lub u których brak prawidłowej formy receptora (mu-
tacj a w genie LEPR) są niepłodne, maj ą obnizoną tem-
peraturę ciała i niepohamowany apetyt (23). Ho-
mozygoty pod względem zmutowanych genów LEP i/
lub LEPR sąrównież karłowate, mająbardzo wysokie
stężenie glukozy, insuliny i kortyzolu we krwi. Poda-
nie egzogennej leptyny pTzywTaca płodność, co jest
najprawdopodobniej związane z jej stymulującym
wpływem na sekrecję GnRH oraz równowagę meta-
boliczną ( 1 2). Do świa dczęnia in vi tro wykazały obni-
żoną sekrecj ę GnRH z komórek p odwzgorzahodowa-
nych w pożywce pozbawionej leptyny (19).

Zal<łada się, ze leptyna kontroluje oś podwzgórze-
przysadka-gonady (hypothalamic-pituitary- gonadal
axis, HPG). Poprzez stymulację wydzielania GnRH
wpływa ona na zwiększenie stężenia LH i FSHw su-
rowicy krwi oraz zwiększa częstotliwość pulsacyjne-
go uwalniania LH (2I,7). Badania na myszach (2) i
ludziach (16) wykazaĘ,że długotrwała głodówka zna-
cząco obntża stężenie leptyny, LH oraz zaburza cykl
płciowy. Wykazano zwtązek pomiędzy leptyną a cy-
klem menstruacyjnym u kobiet. Stężenie leptyny spa-
da podczas pierwszej i gwałtownie rośnie w drugiej
połowie cyklu (w fazie wzrostu pęcherzyków jajniko-
wych), osiągając najwyższy poziom w fazie lutealnej
(34). Ekspresja genu leptyny i jej receptora w komór-
kach granulozy, dojrzaĘch i przedowulacyjnych pę-
cherzyków jajnikowych u kobiet pokazuje, że synteza
hormonu może zachodzic równieżw jajnikach, co tłu-
maczy znaczny wzrost stężenia leptyny w fazię luteal-



nej cyklu go FSH (blokuje
cykliczny sugerując, ze es-

trogen jest syntezę leptyny u
kobiet (34).

Barash (6) wykazał, że u ntedojrzałych płciowo

spadkiem lnej jajników a obni-
żaniem si grupie kobiet podda-
nych IVF e pacjentki, u których
przed szy po-
żiom 1 hormo-
nalnej nia lep-

mężczyzno podobnej masie ciała (BMI) (37).
B adania prowadzone na samcach wskazuj ą n a udział

leptyny w regulacji funkcji jąder. Caprio i wsp. (11)
stwierdzili obecność funkcjonalnej formy receptora

niski poziom testosteronu u otyłych mężczyzn jest
odwrotnie proporcjonalny do stężenia leptyny we krwi.
Niedobór testosteronu z j ednej strony wynikać możę z
nie dość wydajnie funkcjonującego systemu konwer-
sji 17-0H progesteronu do testosteronu (spowodowa-

kiej tkanki tłuszczowej działantu testosteronu przez
sześc dni powodowało inhibicję ekspresji leptyny (44).

Funkcje leptyny w roailoiu zarodkowym

Sugeruje leptyny
monalnego procesy
zarodków. sp. (31)

eniu - w stadium moruli lep-
głównie powierzchniowo na
ach. układ taki obserwowa-

na wydzielanie
tłuszczowe pło-
łączeniu z cyto-

podsumowanie



inicj acj a dojrzewania płciowego, płodność, wczesny
rozwoj zarodkowy, implantacja zarodka oraz rozwój
płodowy. Obecność leptyny i jej receptorów w gona-
dach samców i samic myszy, szczvlra i człowieka do-
bitnie wskazuje na jej rolę w procesachrozrodczych.
Dodatkowo gen LEP wydaje się kandydować do roli
genu o dużym efekcie działania na cechy ilościowe,
takie jak: grubość słoniny, pobieranie paszy i tempo
wzrostu u świni.
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