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BEVEZETÉS

A középkorúak elhízása és az idõskorúak anorexiája idõskori törékenységhez, szarkopéniához vezet, amelyeknek komoly népegészségügyi 
következménye van. Korábbi eredményeink hím Wistar patkányokon megerõsítették, hogy ezen eltérések hátterében a korfüggõ szabályozási 
változásoknak fontos szerepe van, melyet a kor mellett a testösszetétel is befolyásol. Férfiak és nõkben  és a szarkopénia is eltérõen, 
valamint más  idõpontban  jelenik meg. 

az elhízás

 ÖSSZEFOGLALÁS

Eredményeink nõstény állatokban is igazolták a hím állatokra már leírt 
korfüggõ szabályozási változásokat – ezek lefolyása nem a nemtõl, hanem a 
kortól függ. A nemi hormonok szerepét az egyes korcsoportokban látott 
peptid-hatékonyság eltérések jelzik – ezek a testsúly nemtõl függõ eltéréseit 
is magyarázhatják.
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CÉLKITÛZÉS

Jelen vizsgálatunk célja  a korfüggõ 
szabályozási eltérések 

összehasonlítása a nemek közt 
eltérõen megjelenõ testösszetétel és 

testtömeg változások hátterében.

MÓDSZEREK

Különbözõ korú (2-, 4-, 6-, 12-, 18-, 24-hónapos) 
nõstény és hím Wistar patkányokban peptid 
érzékenység változásokat vizsgáltunk az 
életkorral. Az orexigén neuropeptid Y (NPY) 
hatását a spontán tápfelvételre az anyag centrális 
adását (5ìg) követõ 1. órában értékeltük. Az 
anorexigén peptidek tápfelvétel-csökkentõ 
hatását 48 órás éhezést követõ újratáplálás során 
mértük: az intracerebroventrikulárisan (ICV) adott 
alpha-melanocita stimuláló hormon (alpha-MSH, 
5ìg) adását követõ 2 órában, valamint az 
intraperitoneális (i.p.) cholecystokinin (CCK, 5ìg) 
adását követõ 3 órában. A testsúly és a tápfelvétel 
mérése manuálisan történt. Az állatok 
testösszetételét post mortem a musculus tibialis 
anterior és a  retroperitoneális zsírtömeg 
mérésével határoztuk meg. 

2. ábra  M. tibialis anterior nedves tömege különbözõ korú (6-, 
12-, 18-, 24-hónapos) nõstény és hím Wistar patkányokban 

1. ábra  A.: Súlyfejlõdési görbe  B.:  i.p. CCK újratáplálást gátló hatása C.: ICV alpha-MSH  újratáplálást gátló hatása 
D.: ICV NPY tápfelvételt fokozó hatása a napi tápfelvételhez viszonyítvakülönbözõ különbözõ korú (2-,4-, 6-, 12-, 18-, 
24-hónapos) nõstény és hím Wistar patkányokban  

EREDMÉNYEK 

1. A testtömeg korfüggõ változásában a már részben ismert eltéréseket találtuk. A fiatal hím 
állatok testtömege sokkal nagyobb mértékben növekedett és középkorra jelentõsen 
nagyobb súlyt értek el, mint az azonos korú nõstény állatok. Majd idõs (24 hónapos) hím 
állatokban progresszív, szignifikáns súlyvesztést észleltünk, míg az azonos korú nõstény 
állatok megtartották testtömegüket (1. ábra  A).

2.  A szarkopénia mind a hím, mind a nõstény állatok esetén megjelent az idõs  
korcsoportban 

3. A fiatal nõstény állatok anorexigén anyagokkal szemben fokozottabb érzékenységet 
mutattak, míg a hím állatoknál ugyanezen peptidek sokkal kevésbé (az orexigének 
erõsebben) voltak hatékonyak. Ezt követõen mind a hím, mind a nõstény állatoknál hasonló 
tendenciákat láttunk: a középkorúaknál fokozódó orexigén, míg idõs korban felerõsödõ 
anorexigén hatás volt jellemzõ (1. ábra B, C, D).

(24 hónapos)
 (2. ábra)
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