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31 Sarrera

Hartutako energiaren eta energia-gastuaren arteko orekak helduen gorputz-pisua 
mugatzen du. Glukogeno- eta proteina-biltegiak nahiko egonkorrak direnez, 
gorputz-pisuaren erregulazioa nagusiki gantz-biltegien tamainaren kontrolaren bitartez 
gertatzen da. Gizakiak energia-oreka mantentzeko sistema konplexua du, batzuetan 
prozesu erredundante askok osatzen dutena. Heldu gehienei denbora-tarte luzeetan 
gorputz-pisu egonkorra mantentzen laguntzen die, egunero energia-orekaren 
gorabeherak badira ere. Aipatu beharra dago sistema eraginkorragoa dela 
energia-ekarpena urria denean gehiegizkoa denean baino. Hots, gorputz-pisuaren 
galerari gehiegizko pisuari baino hobeto egiten dio aurre. Azken horrek neurri batean 
azaltzen du egungo obesitatearen prebalentzia handia eta gorakorra.

Gaur egun gizarte garatuetan obesitatearen prebalentziaren emendioa gertatzen ari 
da. Familia bereko kideengan obesitatea aldi berean aurkitzeak patologiaren 
garapenean faktore genetikoek duten papera ikertzeko interesa piztu du. Izan ere, 
gurasoetako bat obesoa bada seme-alabek gaixotasuna garatzeko probabilitatea % 50 
da, eta guraso biak obesoak badira % 80. Guraso biologiko eta adopziozko gurasoekin 
harremanetan dauden haurren eboluzioan oinarritutako ikerketek eta banatuta 
hezitako biki homozigotikoekin egindako ikerketek genetikaren eraginaren garrantzia 
nabarmendu dute. Pertsona batetik bestera dietaren aurreko erantzunean dagoen 
aldakortasunak eta gainpisua eta obesitatea garatzeko joeraren aldakortasunak 
gorputz-pisuaren kontrol-mekanismoen aldakortasun genetikoa erakusten du.

Hala ere, obesitatearen prebalentziaren emendioa ez da soilik ustekabeko aldaketa 
genetikoen ondorio, izan ere, aldaketa horiek belaunaldietan zehar gertatzen dira. 
Beraz, ingurumen-faktoreek ere berebiziko garrantzia dute. Herrialde garatuetako eta 
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garapen-bidean dauden herrietako gizartearen eta ekonomiaren eraberritze- eta 
berregituratze-prozesuak eredu dietetikoak eta jarduera fisikoa aldarazi ditu. 
Obesitatearen hedapen azkarrean inplikatutako faktore denak guztiz ezagutzen ez 
badira ere, uste da energia-dentsitate handiko elikagaien eskuragarritasuna eta egoneko 
bizitzeko era erantzule garrantzitsuak direla.

Hitz batez, gainpisuaren eta obesitatearen garapena dakarten gorputz-pisuaren 
erregulazioaren akatsak faktore genetiko eta ingurumen-faktoreen arteko interakzioaren 
ondorio dira. Obesitatearekin erlazionatutako fenotipoen aldaketen % 40-70 
herentziazkoak direla uste da, ingurumen-faktoreek berriz, obesitate kasuen % 30 
azalduko lituzkete.

Liburu honetan energia-orekaz eta obesitateaz arituko gara, elikagai-hartzea eta 
energia-gastua analizatuz eta horiek erregulatzen dituzten gene-horniduraren eta 
bizimoduaren papera landuz. Halaber, gantz-masaren metaketaren bide metaboliko 
erabakigarriak jorratuko dira.
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Izaki bizidun orok bere ehunen hazkuntza, garapen eta mantenu egokirako 
nutriente-ekarpena behar du. Hori elikagaiak hartuz lortzen du eta jate-portaeraren 
araberakoa da batik bat. Elikagai-kontsumoa hasteko seinale nagusia jangura-sentipena 
da, oso erregulazio konplexuko eta gero eta sakonago ezagutzen dugun 
gorputz-adierazpena.

Nerbio-sistema zentralak (NSZak) janguraren eta energia-balantzearen erregulazioan 
funtzio garrantzitsua betetzen du. Badira, entzefalo maila desberdinetan, homeostasi 
energetikoa erregulatzen duten oso mekanismo konplexuak.

Hipotalamoa elikagai-hartzearen erregulazioan parte hartzen duen NSZko zonalde 
nagusia da. Dena den, beste hainbat garun zonaldek eta bitartekarik ere hartzen dute 
parte prozesu horretan. Bitartekarien artean neuropeptidoak eta neurotransmisoreak 
dira aipagarriak, zein nerbio-sistema autonomotik datozen mezuen eta seinale kimiko 
periferikoen arabera jangura inhibitzeko eta estimulatzeko gai diren. Neuropetidoak 
jangura erregulatzeko oinarrizkoak dira, hipotalamo eta gainerako garun-zonaldeen 
arteko konexioa osatzen dute.

Bai arratoian, bai gizakian, hipotalamoak epe labur eta luzera jokatzen du janguraren 
erregulazioan. Garun-enborrak, nerbio bagoaren bitartez, prozesuan laguntzen du. 
Neurona-zirkuitu ugari dituzte nerbio-zentro horiek, jangura eta asetasun zentroak 
konektatu eta seinale aferenteak eta eferenteak sortzen dituztenak.



8

2.1 Hipotalamoa

40ko hamarkadan hipotalamoaren nukleo espezifikoen lesioek edota kitzikadura 
elektrikoek jate-portaeraren asalduak sorrarazten zituztela hauteman zen. Zirkuitu 
neuronalen jakintzan sakondu den heinean, nukleo funtzionalen ideia baztertu da eta 
neurona-populazioen ideia hari gainjarri zaio. Neurotransmisore eta neuromoduladore 
espezifikoak adierazten dituzten neuronek osatzen dituzte populazio horiek. Elikagai-
hartzearen eta energia-homeostasiaren zenbait arlo erregulatzen dituzte, eta, era 
berean, hainbat elikadura-seinalek erregulatzen dituzte populaziook feedback-sistema 
baten bidez. 2.1 irudian adierazten da hipotalamoaren oinarrizko anatomia.

CCX: Garun-azala.

CC: Gorputz kailukara.

SE: Septuma.

TH: Talamoa.

FX: Fornixa.

PFA: Fornix inguruko area.

PVN: Nukleo parabentrikularra.

LHA: Hipotalamoaren albo-area.

3V: Hirugarren bentrikulua.

OC: Kiasma optikoa.

HI: Hipokanpoa.

AM: Amigdala.

DMN: Nukleo dortsomediala.

VMN: Nukleo bentromediala.

ARC: Nukleo kakotua.

ME: Eminentzia mediala.

2.1 irudia. Hipotalamoaren anatomia.

Arteria txiki batek irrigatzen du hipotalamoaren oinaldeko zonaldea edo eminentzia 
mediala. Arteria horretatik barrera hematoentzefaliko oso iragazkorra duten odol-
kapilarrak sortzen dira. Horiek zeharkatuz sartzen dira hormonak, hala nola intsulina 
eta leptina, nukleo kakotura (ARCera). Nukleo kakotuak ia-ia hipotalamoaren luzeraren 
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erdia (alde errostraletik isatsaldera) okupatzen du, eta neurona-populazio anitz biltzen 
ditu, nukleo hipotalamiko askorekin elkarrekiko konexioak mantentzen dituztenak; 
batez ere, nukleo parabentrikularrarekin (PVNarekin), dortsomedialarekin (DMNarekin) 
eta bentromedialarekin (VMNarekin) eta hipotalamoaren albo-arearekin (LHArekin). 
Horrez gain, nukleo kakotuak beste garun-zonalde batzuekin ere eratzen ditu konexioak, 
hala nola nukleo supraoptikoarekin (SOarekin), suprakiasmatikoarekin (SQarekin), traktu 
bakartiaren nukleoarekin (NTSarekin) eta amigdalaren nukleo zentralekin (CeAekin) 
besteak beste.

Nukleo kakotuan janguraren erregulazioan parte hartzen duten zenbait zonalde 
bereiz daitezke. Adibidez, Y neuropeptidoa (NPY) eta aguti-genearekin zerikusia duen 
peptidoa (AgRP), elikagai-hartzearen estimulatzaile indartsu bi, nukleo kakotuaren 
zonalde medialean dagoen neurona-populazio berean aurkitzen dira. 
Pro-opiomelanokortina (POMC), melanozitoen α-hormona estimulatzailearen 
(α-MSHren) aitzindari dena, eta kokainak eta anfetaminak erregulatutako transkriptoa 
(CART), erantzun anorexigenoa sorrarazten dutenak, ordea, aurrekoaren alboan dagoen 
beste neurona-populazio batean aurkitzen dira, nukleo kakotuaren zonalde lateralean. 
Bi neurona-populazioen artean elkarrekintzak gertatzen dira. Gainera, neurona horiek 
leptina-hartzaileak adierazten dituztenez, organismotik datozen energia-erreserben 
araberako seinaleak integratzen dituzte.

Nukleo parabentrikularra hipotalamoaren erdiko herenaren zonalde dortsalean 
dago, hirugarren bentrikuluaren aldamenean hain zuzen ere. Bi zonaldetan banatuta 
dago: parbozelularra eta magnozelularra. Nukleo hau oinarrizkoa da ingestaren erregu-
laziorako; zentro integratzailea da, bertan energia-homeostasiaren erregulazioan 
eragiten duten neurona-bide desberdinek bat egiten baitute. PVNean peptido anorexi-
genoak administratzeak anorexia sortzen du. Nukleo kakotuko NPY/AgRP eta POMC/
CART neuronetako axoi askok inerbatzen dute parabentrikularra. Hipotalamoaren albo-
arean melaninaren hormona kontzentratzailea (MCH) eta orexina aurkezten duten 
neuronen proiekzioak ere jasotzen ditu. Horrez gain, nukleo parabentrikularra inges-
taren erregulazioan parte hartzen duten neurotransmisoreetan (noradrenalina, seroto-
nina) eta jangura aldarazten duten neuropeptidoak dituzten nerbio-amaieretan 
aberatsa da; neuropeptidoen artean, NPY, α-MSH, galanina eta opioideoak aipagarriak 
dira. Bestalde, kortikotropinaren faktore askatzailea (CRF) nukleo honetako zeluletan 
adierazten da, eta bertatik zelulek neuropeptidoa nukleo kakoturantz proiektatzen 
dute, non NPY-neuronen aktibitatea inhibitzera hel daitekeen.

Hipotalamoaren albo-areak neurona-populazio desberdinak biltzen ditu. Horietako 
batzuek ingesta estimulatzen duten neuropeptidoak adierazten dituzte, hala nola, MCH 
eta orexinak, eta baita leptina-hartzaileak ere. Zelula horiek NPY-neuronen 
nerbio-bukaeretatik datozen kontaktu sinaptiko ugari jasotzen dituzte. Gainera, 
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hipotalamo lateraleko fornix inguruko zonaldean Y5 motako NPY-hartzaile dentsitate 
handia dago, eta NPYk horiei lotuta sorrarazten du bere efektu hiperfagikoaren parte 
bat. Fornix inguruko zonalde hori orexinak adierazten dituen neurona-dentsitate 
handiena duen garun-zonaldea da. Aipatzekoa da tradizionalki hipotalamoaren albo-area 
gosearen zentrotzat hartu izan dela. Izan ere, nukleo horren kitzikapenak elikagai-hartzea 
areagotzen du, eta suntsipenak berriz, anorexia eta pisu-galera. Nukleo horrek glukosa 
plasmatikoaren mailari erantzuten dion neurona-kopuru handia ere badu.

Energia-metabolismoaren kontrolean garrantzitsua den beste zonalde hipotalamiko 
bat nukleo dortsomediala da. Nukleo kakotuaren alde dortsalean kokatzen da eta 
ARCetik, PVNetik eta LHAtik datozen neurona-zirkuitu anitz ditu. Horrez gain, nukleo 
honek intsulina- eta leptina-hartzaile dentsitate handia du. Nukleo parabentrikularra eta 
dortsomediala elkarrekin aritzen dira elikagai-hartzearen hasiera eta iraupena 
erregulatzeko.

Nukleo bentromediala, hipotalamoko handienetakoa dena, asetasunaren zentrotzat 
hartu izan da. Izan ere, katuan esperimentalki lesio estereotaxiko bidez nukleoa 
bilateralki suntsitua izatean elikagai-hartzearen eta gorputz-pisuaren handipena 
sortzen zela hauteman zen, agresiozko jokabidea garatzeaz gain. Nukleo honek 
leptina-hartzaileak adierazten dituzten neurona-kopuru handia du, eta horrek 
janguraren kontrolean parte hartzen duela nabarmentzen du. Jakina da nukleo 
bentromedialak PVNarekin, LHArekin eta DMNarekin interkonexio anitz eratzen dituela.

Laburbilduz, hipotalamoa elementu integratzaile neuroendokrinoa da, ingestaren 
eta energia-gastuaren erregulazioa koordinatzen duena. Egoera metabolikoarekin 
erlazionatutako hainbat seinale periferiko jasotzen ditu, eta sistema endokrinoa 
erregulatzen duten hainbat hormona peptidiko askatzen. Horrez gain, jangura 
kontrolatzen du eta ingestarekin erlazionatutako jokabidea ere bai. Hipotalamoaren 
zonaldeak elkarri sendo konektatuta daude eta eratutako zirkuituek 
energia-homeostasiaren erregulazio fisiologikoan garrantzi handia dute. Hipotalamoak 
nerbio-sistema zentraletik datozen seinale neurokimiko aferenteak ere jasotzen ditu 
eta seinale periferikoekin integratzen ditu, zehatz-mehatz energia-erreserben 
egoeraren arabera elikagai-hartzea erregulatzen duten seinale periferikoekin, hala nola, 
intsulina, leptina, glukokortikoide, zitokina eta peptido gastrointestinalekin (ghrelina, 
kolezistokinina, YY peptidoa eta abarrekin).

Aipatzekoa da garun-enborrak ere elikagai-hartzearen erregulazioan parte hartzen 
duela, jate-portaeraren kontrolean hain zuzen ere. Garun-enborreko traktu bakartiaren 
nukleoko zenbait neuronak nerbio bagoak garraiatutako aferentziak jaso eta asetasun-
estimuluak sortzen dituzte. Neurona horiek elkarrekiko konexioak mantentzen dituzte 
beste zonalde prosentzefaliko batzuekin, hipotalamoaren nukleo parabentrikularra-
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rekin besteak beste, eta hartzaile espezifikoak dituzte energia-homeostasiaren 
kontrolean parte hartzen duten hainbat neuropeptido zentralek erregula ditzaten.

Traktu bakartiaren nukleoa asetasunaren zentro erregulatzailea da, eta nukleoaren 
lesioak palatabilitate handiko elikagaien kontsumoa handitzen du arratoietan. 
Harrigarria bada ere, lesioak azukre edo lipido gabeko dietak hartzen dituzten 
animalietan hipofagia sortzen du. Dirudienez, entzefaloko gune honek elikagaien 
ezaugarri organoleptikoen (dastamen-aferentzia) eta organismoaren barne-egoeraren 
inguruko informazioa jasotzen du, beraz, elikagai-hartzearen aspektu sentsorial eta 
metabolikoen arteko koordinazioaren erantzule da, otorduen etetea eta beraz, 
bolumena, erregulatuz.

Sistema linbikoa emozioen sorreran parte hartzen duen garuneko zonaldea da. 
amigdala, sistemaren ataletako bat dena, zentzumenen bitartez kanpotik datorren 
informazioa, gorputz barneko egoera eta aurreko bizipenak koordinatzen ditu 
oharkabeko emozio-portaera eraginez. Amigdalaren asalduek elikadura-lehentasunak 
aldatu (baina ez gorputz-pisua) eta portaeraren nahasmendu larriak sortzen dituzte. 
Adibidez, primateetan egindako ikerketetan behatu denez, garun-amigdalen suntsipen 
bilateralak elikadura-lehentasunen galera, oroimenaren asalduak eta hiperaktibitate 
sexuala sortzen du besteak beste.

Amigdalan zirkuitu opioidergikoak oso hedatuak daude, beraz, opioideoek 
fisiologikoki instintuzko jokabideen erregulazioan parte hartzen dute, horien artean 
ingesta garrantzitsuetako bat izanik. Are gehiago, agonista opioideoen garun barneko 
administrazioak elikagai-hartzea handitzen duenez, opioideoek elikagaiek sortutako 
emozioak prozesatu eta jangura erregulatzen dutela iradoki da. Horrela, sistema horrek 
elikadura-lehentasunak, zenbait elikagaiekiko fobiak edo oroitzapen eta bizipen atseginei 
lotutako jakiei atxikitako poztasuna erregulatzen ditu.

2.2 NeurotraNsmisore eta Neuromodulatzaileak

Energia-balantzearen kontrolean parte hartzen duen garun-zirkuitu neurokimiko ugari 
deskribatu da. Energia-gastuan, adipositatean, metabolismoan, sistema endokrinoan 
eta janguran eragiten dute. Horrez gain, portaeraren hainbat aspektutan parte hartzen 
dute, bai ingestarekin erlazionatutako portaerari dagokionez eta baita hori beste 
portaera batzuekin (ugalketa, lokomotrizitatea, loa, agresibitatea eta abarrekin) 
koordinatzeari dagokionez ere. Garun-zirkuitu guztiek seinale periferikoen eraginak 
jasaten dituzte, leptina, intsulina eta glukokortikoideenak esaterako; eta beraz, beraien 
aktibitatea animaliaren egoera fisiologikoaren eta erritmo zirkadianoen araberakoa 
da.
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2.1 taula. Janguraren erregulazioan parte hartzen duten molekulak.

AnorexigenoAk orexigenoAk

Serotonina Noradrenalina 

POMC, α-MSH AgRP 

CART Y Neuropeptidoa 

GALP Galanina

CRF Opioideoak

Urokortina Endokanabinoideoak

TRH MCH

GLP A eta B Orexinak

 POMC: Pro-opiomelanokortina (pro-opiomelanocortin).

 α-MSH: Melanozitoen α-hormona estimulatzailea (a-melanocyte 
stimulating hormone).

 CART: Kokainak eta anfetaminak erregulatutako transkriptoa (cocaine- 
and amphetamine-regulated transcript).

 GALP: Galaninaren antzeko peptidoa (galanin-like peptide).

 CRF: Kortikotropinaren faktore askatzailea (corticotropin-releasing 
factor).

 TRH: Tirotropinaren hormona askatzailea (tyrotropin-releasing 
hormone).

 GLP: Glukagoiaren antzeko peptidoen familia (glucagon-like peptide 
family).

 AgRP: Aguti-genearekin zerikusia duen peptidoa (agouti-gene related 
peptide).

 MCH: Melaninaren hormona kontzentratzailea (melanin-concentrating 
hormone).

Noradrenalina eta serotonina (5-HT)

Garuneko zirkuitu noradrenergikoak NSZ osoaren aktibazioaren arduradunak dira. 
Garun-enborreko locus coeruleuseko neuronetan sortu eta zuntzak prosentzefaloko 
guneetarantz proiektatzen dituzte; hipotalamorantz, besteak beste. Noradrenalinaren 
funtzioetako bat janguraren erregulazioa da, eta erabiltzen duen hartzailearen 
araberakoa da haren ekintza.

Noradrenalina hipotalamoaren nukleo parabentrikularrean administratzeak 
elikagai-hartzearen emendioa eta, gantz eta proteinekiko, karbohidratoak lehentasunez 
aukeratzea eragiten du, α-2 hartzaile motaren bitartez. Horrez gain, badirudi 
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noradrenalinak asetasun-seinaleak inhibitzen dituela. Halere, α-1 eta b hartzaile-moten 
kitzikapen selektiboak, PVNean eta LHAn hurrenez hurren, kontrako efektuak eragiten 
ditu, ingestaren eta gorputz-pisuaren murrizketa hain zuzen ere.

Serotonina NSZean asko adierazten den neurotransmisorea da. Hartzaile 
espezifikoetara lotuz dihardu, eta hartzaileak, batez ere, sistema linbikoan, errafe 
mesentzefalikoaren nukleoetan eta hipotalamoan adierazten dira. Hipotalamoan 
janguraren efektu inhibitzaile indartsua eragiten du; gainera, elikadura-lehentasunekin 
ere erlazionatu izan da. Serotonina PVNean eta VMNean zentralki administratzeak 
otorduaren bolumena eta iraupena murrizten ditu. Oro har, serotonina-hartzaileen 
agonistek eta serotonina birhartzea inhibitzen duten farmakoek jangura gutxitzen dute. 
Zehazki, 5-HT2C hartzaileen agonistak dira janguraren inhibizio handiena eragiten dutenak. 
Horrela, 5-HT2C knockout saguak, hau da, hartzaile hori adierazten ez duten saguak, 
hiperfagikoak eta obesoak direla frogatu da.

Garuneko dopamina-sistemak emozio-portaeren erregulazioan parte hartzen du. 
Horrela, dopamina-sistema mesolinbikoko neuronek norbanakoaren motibaziotik 
akziorako jauzia eragin eta elikagaia hartzeko prozesuari hasiera ematen diote. 
Dopaminaren efektua inhibitzailea da, hots, jangura murrizten du D2 hartzaileen bitartez. 
Histaminak ere efektu anorexigenikoa eragiten du hipotalamoko hainbat zonaldetako H1 
hartzaileei eraginez.

Badira janguraren erregulazioan parte har dezaketen beste hainbat neurotransmisore 
(GABA edo azetilkolina, adibidez), baina prozesu konplexu hori ulertzeko ezinbestekoa 
da 80. hamarkadan aurkitu ziren peptido neuromodulatzaileak ezagutzea. Peptido horiei 
neuropeptido deitu izan zitzaien, haien funtzioa garun zirkuitu klasikoen 
eraginkortasunaren aldaketan oinarritzen da besteak beste.

Melanokortinen sistema: pro-opiomelanokortina (POMC), melano-
zitoen α-hormona estimulatzailea (α-MSH) eta aguti-genearekin 
zerikusia duen peptidoa (AgRP)

Melanokortinen sistema, funtsean, datozen zelulek osatzen dute: pro-opiomelanokortina 
(POMC, pro-opiomelanocortin), melanozitoen α-hormona estimulatzailea (α-MSH, 
a-melanocyte stimulating hormone) bezalako melanokortina peptidoen aintzindari 
amankomuna dena, eta aguti-genearekin zerikusia duen peptidoa (AgRP, agouti-gene 
related peptide) adierazten duten neuronek eta horietarako guztietarako hartzaile 
espezifikoak adierazten dituzten itu-zelulek.

Melanokortina-hartzaileek mintzean zeharreko zazpi eremu dituzte eta AMP zikliko 
maila igotzen duen adenilato ziklasaren aktibitatea estimulatuz dihardute. Bost 
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melanokortina-hartzaile azpimota klonatu dira (MC-1etik MC-5era). Horietatik bik, MC-3 
eta MC-4 azpi-motek hain zuzen ere, POMC neuronetatik askatutako neuropeptidoen 
eta AgRPren araberako hipotalamo mailako energia-homeostasian parte hartzen dute. 
MC-3 eta MC-4 hartzaileak batez ere nukleo parabentrikularrean eta hipotalamoaren 
albo-arean adierazten dira, non ingestaren eta gorputz-pisuaren kontrolean parte 
hartzen duten. Hartzaile horien agonista ez-selektiboen administrazio kronikoak, zentral 
eta periferikoak, elikagai-hartzea murriztu eta pisu galera eragiten du. Bestalde, hartzaile 
horiek (MC-3 edo MC-4) kodetzen dituzten geneen ezabapena edo mutazioak fenotipo 
obesoekin erlazionatzen dira, bai gizakiengan, bai karraskariengan. Aipagarria da 
gizakiengan MC-4 hartzailearen mutazio funtzionalak direla eta garatutako obesitatea 
leptina-urritasunak eragindakoa baino arruntagoa dela.

POMC hipotalamoaren nukleo kakotuan adierazten da batez ere. Halere, traktu 
bakartiaren nukleoan eta zenbait ehun periferikotan ere agertzen da. Era berean, AgRP 
hipotalamoaren nukleo kakotuan espresatzen da, batik bat. Kokapen horiek, sistema 
honek asetasunaren eta energia-gastuaren erregulazioan duen partaidetza iradokitzen 
du. α-MSH, POMCetik eratorria dena, faktore anorexigeno fisiologiko indartsua da. 
Zenbait ikerketek erakutsi dute arratoiaren hirugarren bentrikuluan eta hipotalamoaren 
nukleo bentromedialean α-MSHren injekzioek jangura murriztu eta energia-gastua 
handitu egiten dutela, MC-4 hartzailean arituz, eta antagonista espezifikoen 
administrazioak, berriz, efektu hori ekidin dezakeela. Era berean, α-MSHk faktore 
orexigenikoen aurrean, AgRPren aurrean adibidez, zeharkako efektua sortzen du MC-4 
hartzailearen agonista gisa jokatzean. Gainera, POMC kodetzen duen genearen 
ezabapenak hiperfagiak eragindako fenotipo obesoa dakar.

2.2 irudia. a-MSHren immunomarkaketa positiboa duten hipotalamoaren  
nukleo kakotuko neuronak.
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Melanotan-II. (MT-II) deritzon melanokortinen agonista ez-espezifikoa zentralki 
administratzeak zaporeen baldintzapeko higuin-erantzuna eragiten du arratoietan. 
Horrek MC-3 eta MC-4 hartzaileen koaktibazioa higuin-sentsazioekin, hala nola nazka eta 
antsietatearekin, erlazionatzen dela iradokitzen du. Aldiz, Ro27-3225 deritzon MC-4 
hartzailearen agonista selektiboaren administrazio zentralak elikagai-hartzea murrizten 
du, baina ez da zaporeen baldintzapeko abertsioarekin erlazionatzen. Horrek guztiak 
MC-4 hartzailearen agonista espezifikoak obesitatearen tratamendurako aukera 
onenetakoa direla iradokitzen du.

Melanokortinak ekoizten dituzten neuronetan leptina-hartzaileak adierazten dira. 
Horrela, leptina-maila altua denean POMC adierazten duten nukleo kakotuko neuronak 
estimulatu egiten dira, eta janguraren murrizketa eta nerbio-sistema sinpatikoaren 
aktibitatearen emendioa eragiten da. Efektu horiek melanokortina antagonisten 
bidez ekidin daitezke. Leptinaren eta melanokortinen arteko erlazioa 5.2 irudiak 
erakusten du.

Melanokortinek janguraren erregulazioari eragiteaz aparte, beste hainbat funtzio 
zentral sortzen dituzte portaeran, nozizeptzioan eta erregulazio termikoan. Horrez gain, 
ekintza periferikoak ere badituzte, hala nola lipolisiaren estimulazioa gantz-ehunean, 
odol-presioaren eta bihotz-erritmoaren erregulazioa eta mekanismo antiinflamato-
rioetan parte-hartzea.

Aguti-genearekin zerikusia duen peptidoaren aurkikuntza beste proteina baten 
garapenari eta ikerkuntzari lotuta dago, aguti deritzon ugaztunaren proteinari hain 
zuzen ere. Aguti-proteina aguti hori obesoarekin (Ay/a) erlazionatuta dago, sakon 
ikertu den obesitate monogeniko eredua dena. Karraskari horrek, proteinaren susta-
tzaile genikoan duen mutazioa dela eta, aguti-proteina ile-folikuluetan adierazteaz 
gain, beste ehun batzuetan ere adierazten du, hipotalamoan adibidez. Horrek 
agerpen berantiarreko obesitatea dakar, zein hiperfagiarekin eta ohiz kanpoko ile 
pigmentazioarekin (kolore horia) erlazionatzen den. Arratoi horrengan, aguti-proteinak 
α-MSH ileko MC-1 eta hipotalamoko MC-3 eta MC-4 hartzaileetara lotzea antagoniza-
tzen du, neuropeptidoaren efektu anorexigenoa ekidin eta beraz, jangura estimulatu 
egiten delarik.

1997an Shutterek eta kolaboratzaileek AgRP identifikatu eta isolatu zuten gizakiengan, 
‘aguti’ genearekin duen homologian oinarrituta. 132 aminoazidoko peptidoa da. Batez 
ere nukleo kakotuan eta muin adrenalean adierazten da, Y neuropeptidoa adierazten 
duten neurona beretan, non NPYrekin batera jangura estimulatzen duen. AgRPk 
α-MSHren efektu anorexigenoa blokeatzen du, bai MC-3 eta bai MC-4 hartzaile mailan, 
baina, aguti-proteinak ez bezala, ez die MC-1 hartzaileei eragiten. Egia esan, AgRP, 
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antagonista baino, MC-4 hartzailearen alderantzizko agonista da; beraz, hartzailearen 
aktibitate konstitutiboa ezabatuz efektu zuzen batzuk eragiten ditu.

Zenbait ikerketa esperimentalen arabera, AgRP jangura estimulatzen duten molekulen 
artean nagusietakoa da, izan ere, haren administrazioak energia-hartzearen emendio 
metakorra eta iraunkorra eragiten du organismoan. NPYk sortzen duen efektu orexigenoa 
bizia eta laburra da, AgRPk eragiten duen janguraren handipenak berriz, astebete inguru 
irauten du. AgRPren bidezko janguraren erregulazioa epe labur zein luzera gertatzen da. 
Efektu akutuak segur aski opio-sistemak eraginda gertatzen dira, naloxona 
opio-antagonistak AgRPk eragindako ingesta akutua blokeatzen baitu. Halere, epe 
luzerako efektuak ez dirudi sistema horren bitartez erregulatzen direnik, bai ordea 
TRHren (tirotropinaren hormona askatzailearen) sistemaren bitartez.

AgRP elikadura-lehentasunekin ere erlazionatu da, badirudi gantzetan aberatsak 
diren dietekiko zaletasuna sustatzen duela. Gainera, sakarosan aberatsak diren dietekin 
ad libitum elikatutako arratoietan sortzen duen ingestaren emendioa dieta estandarrez 
elikatutako arratoietan sortzen duena baino handiagoa dela frogatu da.

AgRPren administrazio zentralak jangura eta gorputz-pisua areagotzen ditu. Horrez 
gain, NPYren adierazpena ere eragiten du. Horrela, AgRPren administrazio kronikoak 
hiperfagia jarraitua sortzen du karraskariengan, obesitatearen garapenera daramana. 
Are gehiago, erantzun orexigeniko hori handiagotu daiteke, AgRParekin batera NPY 
administratzen bada hipotalamoaren nukleo kakotuan.

Saguengan, AgRPren gehiegizko adierazpenak fenotipo obesoa sortzen du. Sagu 
obesoek, obesitate genetikoaren eredu diren ob/ob eta db/db saguek zehazki, AgRPren 
adierazpenaren emendioa adierazten dutela egiaztatu da. Nerbio-anorexia duten 
gaixoetan, aldiz, neuropeptido horren mutazioak deskribatu dira, eta hortaz, gaixoek 
AgRPren urritasun funtzionala agertzen dute.

NPYren kasuan gertatzen den bezala, leptinak eta intsulinak nukleo kakotuan 
AgRPren adierazpena inhibitzen dute; ghrelinak eta oreka energetiko negatiboek, hala 
nola, barauak edo leptina-eskasiak, ordea, emendatu egiten dute.

Kokainak eta anfetaminak erregulatutako transkriptoa (CART)

Kokainak eta anfetaminak erregulatutako transkriptoa (CART, cocaine- and 
amphetamine-regulated transcript) efektu anorexigeno bizia eragiten duen neuropeptidoa 
da. Zehazki, MC-4 hartzailearen agonista fisiologikoa da. Hipotalamoaren nukleo 
kakotuan ageri da, α-MSH adierazten duten neuronetan. CART beste zonalde hipotalamiko 
batzuetan ere adierazten da, nukleo kakotuan, parabentrikularrean eta albo-arean 
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adibidez, baita hipotalamoz kanpoko zenbait areatan ere. Peptido horren garun-bentrikulu 
barneko administrazioak ingesta inhibitzen du eta NPYk eragindako erantzun 
orexigenikoa guztiz blokeatzen du. Arratoiengan antigorputz espezifikoen bidezko CART 
peptidoaren blokeoak ordea, ingesta handitzen du. Bestalde, baraualdian CARTen 
adierazpena nabarmen murrizten da. Leptinak ere CARTen espresioa erregulatzen du; 
horrela, leptina zirkulatzailearen maila handitzen denean nukleo kakotuko peptidoaren 
sintesi neuronala areagotu egiten da.

Y Neuropeptidoa (NPY)

Y neuropeptidoa (NPY, Y neuropeptide) garunean oso hedatuta dagoen 
neuromodulatzailea da, ingesta eta gantz-metaketa sustatzen dituena. Horrez gain, 
gantz-ehun marroiko termogenesia inhibitzen du ehunaren aktibitate sinpatikoa 
murriztuz. Nukleo kakotuko neuronek NPY sintetizatzen dute eta beraien axoiak 
hipotalamoko hainbat zonaldetaraino proiektatzen dituzte, hala nola nukleo 
parabentrikular eta albo-arearaino, non NPY-hartzaileak ugariak diren. NPYk bere 
efektuak NPY-hartzaile espezifikoen bidez eragiten ditu. Hainbat hartzaile-azpimota 
bereizten dira, NPY-Y1, -Y2, -Y4, -Y5 eta -Y6 hartzaileak. Denen artean, Y5 azpimota da 
ingesta estimulatzeko selektiboena, eta “elikadura-hartzaile” (“feeding receptor”) 
esaten zaio. Y5 hartzailearen antagonisten administrazioak NPYk eragindako hiperfagia 
itzul dezake.

Arratoi-hipotalamoan, garun-bentrikulu barneko NPY dosi txikien administrazioak 
ingestaren emendio handia sortzen du, baita asetutako arratoiengan ere. Gainera, 
janguraren emendio hori animalien gorputz-pisuaren handipenarekin batera gertatzen 
da, eta ez dirudi gorputzak inolako tolerantziarik garatzen duenik, janguraren beste 
estimulatzaile batzuen kasuan gertatzen ez den bezala.

Aipagarria da ere NPYrekin tratatutako animaliek karbohidratoekiko duten 
lehentasuna, proteinen eta gantzen aldean. Ingesta hasteko unean, gainerako 
makronutrienteekiko karbohidratoen hautaketa egiteko orduan, NPYren maila 
hipotalamikoaren handipenak neurtu izan dira.

Hipotalamoko NPYren eta leptina eta intsulina zirkulatzaileen mailen artean alde-
rantzizko erlazioa dago. Leptina edo intsulina zirkulatzaileen maila murrizten denean, 
NPYren adierazpen genikoa eta jariaketa areagotzen da. Beraz, intsulina-urritasuna 
duen diabetean gertatzen den erantzun hiperfagikoa, NPYren sintesi eta askapenaren 
handiagotzearekin batera gertatzen da. Are gehiago, erantzun hiperfagiko hori intsuli-
naren garun-bentrikulu barneko administrazioak blokea dezake. Energia-oreka posi-
tiboa denean, ostera, leptinak zein intsulinak NPYren adierazpena murrizten dute, 
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nukleo kakotuko NPY-neuronetan agertzen diren hartzaile espezifikoen bitartez. Lepti-
naren eta NPY eta melanokortinen arteko 5.2 irudiak adierazten du.

NPYk hainbat neurona orexigeno eta anorexigenorekin interakziona-tzen du, nabariak 
izanik bere koexistentzia AgRPrekin eta melano-kortinen adierazpenean duen efektu 
inhibitzailea.

2.3 irudia. Neurona NPYergikoa.

Galanina

Galanina lehen aldiz txerri-hestean identifikatu zen 29 aminoazidoko peptidoa da. Egun, 
badakigu NSZ osoan zabal hedatuta dagoela, eta batez ere ARCean, PVNan, DMNan, 
VMNan, LHAn eta MEn kokatzen dela, hots, jangurarekin erlazionatutako zonalde 
hipotalamikoetan. Horrek peptidoak janguraren kontrolean parte hartzen duela 
iradokitzen du. Ikerketa askok galaninaren PVN, LHA edota VMN barneko administrazioak 
jangura estimulatzen duela frogatu dute.

Galanina janguraren estimulatzailea da, gantzen kontsumoarena,batez ere. Gainera, 
gantz-metabolismoa eta jokabidearen zenbait kontu erregulatzen ditu. Haren efektuen 
artean honako hauek ere aipa daitezke: intsulinaren jariaketa inhibitzea, hipergluzemia 
eragitea, energia-gastua murriztea eta nerbio-sistema sinpatikoaren aktibitatea 
inhibitzea.

Arratoiengan, galaninaren hipotalamo barneko administrazio zentralak efektu 
orexigeno akutua sortzen du. Gainera, efektu hori handiagoa da iluntasun-aldiaren 
hasieran. Leptina eta intsulina zirkulatzaileen mailek nukleo kakotu eta 
parabentrikularreko galaninaren adierazpena zeharka mugatzen dute.

Galaninak hiru hartzaile homologoren bidez (GalR1-3) eragiten ditu bere efektuak. 
Hartzaileok banaketan bereizten dira; GalR1 azpi-mota NSZan oso hedatuta dago, GalR2 
eta 3, ostera, periferikoak dira. Galaninak jangura areagotzeko darabilen mekanismo 



192 Janguraren erregulazio neurokimikoa

zehatza egun ez da guztiz ezaguna. Alde batetik, galaninaren eta NPYren arteko erla-
zioaren arabera, NPYk eragiten duen ingestaren handipena, neurri batean, galaninaren 
bitartez gerta daitekeela proposatu da, efektua nukleo kakotuko POMC-neuronekin 
erlazionatua egonik. Bestalde, galaninak janguraren emendioa bi modutan eragin 
lezake: noradrenalinaren askapenaren bidez, edo elikagai-kontsumoaren aurreko sari-
erantzunak erregulatzen dituzten nukleo accumbenseko neuronen aktibazioaren bidez.

2.4 irudia. Galaninaren immunomarkaketa positiboa duten hipotalamoaren  
nukleo parabentrikularreko neuronak.

Galaninaren antzeko peptidoa (GALP, galanin-like peptide) 60 aminoazidok osatzen 
dute. ARCean eta MEn kokatzen da batik bat, leptina-hartzaileak adierazten dituzten 
neuronetan. GALPren garun-bentrikulu barneko administrazioak, ingesta epe laburrera 
estimulatzen du, bere efektua galaninarena baino hamar bider handiagoa izanik; haatik, 
epe luzera, GALPek leptinaren mendeko efektu anorexigenoa eragiten du, ingesta 
murrizten du eta termogenesia estimulatzen du gorputz-pisuaren irabazia jaitsiz. Badi-
rudi GALPek efektu orexigeniko akutua GalR1 hartzaile-azpimotaren bitartez eragiten 
duela, galaninaren antzera; epe luzerako efektu anorexigenoa berriz, GalR2 hartzaile-
azpimotaren bidez eragingo luke. Aipagarria da GALPek GalR2 hartzaile-azpimotarekiko 
afinitate handiagoa duela. Alabaina, ez dakigu GALPek hartzaile horien bidez soilik 
eragiten dituen efektuak, edota beste hartzaile ezezagunen batek ere parte hartzen ote 
duen.

Sistema opioideoa eta endokanabinoideoak

Opioideoek eginkizun fisiologiko garrantzitsua betetzen dute elikaduraren aspektu 
hedonistei dagokienez, eta batez ere, sari-mekanismo orosentsorialei dagokienez.
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Ezaguna da opio-antagonistek hainbat animalia-eredutan jangura epe laburrera 
murrizten dutela. Agonisten administrazioak, ordea, jangura areagotzen du. Gainera, 
aipagarria da opio-antagonistekin tratatutako animaliek gutxiago jateaz gain, astiroago 
egiten dutela. Hori guztia opio-sistemak datozen prozesuetan parte hartzen duelako 
gertatzen da: asetasun-prozesuen erregulazioan eta elikagaien ezaugarrien araberako 
ingestaren estimulazioan eta mantentzean (elikagaiek sari orosentsorialen maila 
aldakorra sor dezaketelako).

Epe laburreko ingestaren kontrola oso konplexua da. Horretan motibazioarekin 
erlazionatutako hainbat zirkuitu neurokimikok hartzen dute parte (zirkuitu 
dopaminergikoek, kanabinoideoek eta abarrek), zeintzuk opioideoekin funtzionalki 
erlazionatuta dauden. Opioideoak janguraren kontrol akutuan AgRPrekin batera aritzen 
direla proposatu izan da.

Opio-hartzaileak arratoiaren NSZ osoan zehar hedatzen dira. Haien aktibazioak 
neurona-aktibitatea eta neurotransmisoreen askapena inhibitzen du. Funtsean, hiru 
opio-hartzaile azpimota bereizten dira, kappa, delta eta mu deritze, eta, pareko egitura 
badute ere, gene desberdinetatik eratortzen dira. Ikerlan auto-erradiografikoek mu 
opio-hartzaileen banaketa agerian jarri dute, nukleo ildaskatuan, garun-azalean (I. eta IV. 
geruzetan), amigdalan, usaimen-tuberkuluan, hipotalamoan, zenbait zonalde 
talamikotan, hipokanpoan eta gai gris periakueduktalean kokatzen dira hartzaile 
horiek.

Mu opio-hartzaileek ingestak eragindako sari-mekanismoetan parte hartzen dutenez, 
agerikoa da janguraren kontrol fisiologikoan eginkizun garrantzitsua betetzen dutela. 
Beraz, zentzuzkoa da mu opio-agonisten administrazioak ingesta nabarmen areagotzea. 
Agonistek azukre- eta gantz-eduki altua duten elikagaien lehentasunezko kontsumoa 
eragiten dute. Opio-zirkuituek palatabilitate altua duten eta oso energetikoak diren 
elikagaien ingestaren erregulazioan parte hartu dezaketela iradoki da.

Palatabilitate altuko dieten administrazioak obesitatea sortzen duela jakina da. 
Halere, mota horretako dietek zenbait garun-zonaldetan, hala nola area preoptiko 
medialean, amigdalan, habenulan eta nukleo dortsal endopiriformean, esaterako, 
sari-mekanismoetan parte hartzen duten zirkuitu opioideoen aktibitatea inhibitu 
dezakete; litekeena da intsulina eta leptinaren maila plasmatikoen gehikuntzagatik 
gertatzea. Ondorioz, palatabilitate altuko dietek eragindako obesitatearen garapenean 
homeostasi metabolikoa mantentzeko, hau da, gainelikadura mugatzeko, 
opio-mekanismoaren ezintasuna gerta liteke.

Bestalde, aipagarria da zenbait obesitate-mota beta-endorfinen emendioarekin 
erlazionatu izan direla. Handipen hori oso elikagai atseginen neurriz gaineko eskaintzak 
edo estres egoerak eragindako gainelikaduragatik gertatzen da. Palatabilitate altuko 
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dietak kontsumitu ondoren arratoien hipotalamoan beta-endorfinen eta beste peptido 
opioideo batzuen maila areagotu egiten da.

Janguraren erregulazioari dagokionez, opioideoak beste zirkuitu neuromodulatzaile 
batzuekin batera harremanetan aritzen dira, hala nola gutiziamen-jokabideetan parte 
hartzen duten endokanabinoideo edo kanabinoideo endogenoekin.

Garun-zirkuitu kanabinoideoek sistema neuromodulatzaile orexigenoa osatzen dute. 
Sistemaren agonista endogeno nagusiak anandamida eta 2-arakidonilglizerola dira eta 
ez dira peptidoak, lipidoak baizik. Kanabinoideoak hipotalamoan eta beste zonalde 
prosentzefaliko batzuetan kokatzen dira. Ingesta suspertzen dute CB-1 deritzon 
garun-hartzaile espezifikoari lotuta. Hartzaile horretarako knockout diren arratoiekin 
egindako ikerlanetan hauteman denez, arratoi horiek ez dute ezberdintasunik agertzen 
elikagai-hartzeari dagokionez, arratoi osasuntsuekiko. Horrek elikagaia hartzeko 
askatasuna dagoenean beste seinale orexigenikoek CB-1 hartzailearen galera orekatzen 
dutela iradokitzen du. Gutiziamen-jokabideen erregulazioan parte hartzea da sistema 
kanabinoideoaren funtsezko zeregina, indibiduoaren elikadura-lehentasunen eta 
elikagaien palatabilitatearen arabera janguraren erregulazioan opio- eta 
dopamina-zirkuituekin batera arituz.

Kanabinoideoek eragindako hiperfagia aldi berean CB-1 hartzailearen farmako 
antagonistak nahiz opio-hartzaileen antagonistak administratuz arindu daiteke. CB-2 
hartzaile kanabinoideo azpimotaren (ehun-hartzaile periferikoaren) antagonistek edo 
serotonina-hartzaileen antagonistek, berriz, ez dute hiperfagia hori aldarazten. Hortaz, 
garun-sistema opioideoaren eta kanabinoideoaren artean janguraren erregulazioari 
dagokion erlazio funtzional garrantzitsua badagoela susmatzen da. Horrela, frogatu da 
CB-1 hartzailearen kitzikapenak batez ere sari-mekanismo opioideoa indartuz, eta ez 
serotonina-mekanismoen bidez, sustatzen duela jangura.

Halaber, CB-1 edo opio-hartzaileen antagonisten administrazioak, arratoiengan, 
ingesta % 17 eta % 32 murrizten du hurrenez hurren. Baina, bi farmakoak aldi berean 
administratzeak, aldiz, % 73. Horrek sistema bien arteko erlazioaren garrantzi funtzionala 
agerian jartzen du eta honako ideia indartzen du: endokanabinoideoek janguraren 
erregulazio fisiologikoan elikagaiek eragindako sari-mekanismoetan parte hartzen 
dutela.

Melaninaren hormona kontzentratzailea (MCH)

Janguraren erregulazioan melaninaren hormona kontzentratzailea deritzona (MCH, 
melanin-concentrating hormone) ere inplikatuta dago. 19 aminoazidoz osatutako 
molekula orexigenoa da, batez ere hipotalamoaren albo-arean sintetizatzen dena. 
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Karraskariei MCH garun-bentrikulu barnetik administratzean hauteman diren efektu 
esperimentaletan oinarrituta, badirudi MCHk ingesta eta energia-gastua erregulatzen 
dituela. Bi MCH-hartzaile azpimota bereizten dira: MCH-R1 eta MCH-R2. MCH-R2 
azpimota janguraren erregulazioan parte hartzen duten area hipotalamikoetan 
adierazten da, hala nola, VMNan, DMNan eta ARCean. Aipatu beharra dago baraualdian 
hipotalamoaren albo-arean MCHren adierazpena handitu egiten dela; are gehiago, 
leptina-urritasuna edo energia-murrizketa dagoen egoeretan MCHren emendioa 
jazotzen dela ikusi da.

Orexinak

A eta B orexinak edo hipokretinak hipotalamoaren albo-arean, bizkar-arean eta fornix 
inguruko arean kokatutako neuronetan adierazten dira. Hartzaile espezifikoetara (OX1-R 
eta OX2-R deritzen hartzaileetara) lotuz dihardute biek ala biek. Egarri- eta 
gose-sentsazioen agerpena, energia-oreka, gorputz-tenperatura, loaldi- eta 
ingesta-erritmoen koordinazioa eta oreka neuroendokrinoa erregulatzen dute. Biek 
jangura estimulatzen badute ere, A orexinaren eragina Brena baino biziagoa da. 
Orexina-ARNm maila baraualdi eta hipogluzemia egoeretan handituta dago.

A orexinaren efektu hiperfagikoa ez da NPYk edo AgRPk eragindakoa bezain 
indartsua, baina bai beste hainbat peptido orexigenikoena (galaninarena eta MCHrena 
adibidez) bezain handia. Gainera, ikusi da orexina garun-bentrikulu barnean 
administratzeak eragindako erantzunaren tamaina proba egiten den eguneko unearen 
araberakoa dela. Hala ere, orexinak administratzeak eragindako erantzun 
hiperfagikoaren ostean hipofagia konpensatzailea sortzen da, ondorioz, 
administraziotik 24 ordutara ingesta totala berdina da. Orokorrean, badirudi orexinak 
ekoizten dituzten neuronek epe laburreko janguraren erregulazioan parte hartzen 
dutela batez ere, eta ez epe luzeko gorputz-pisuaren erregulazioan.

Neuropeptido hauek dituzten neuronak jangura erregulatzen duten beste 
neurona-sistemekin estu erlazionatzen dira. Elkarrekiko loturak mantentzen dituzte, 
hain zuzen ere, leptina-hartzaileak dituzten NPY/AgRP eta POMC/CART neuronekin. 
Badirudi orexina-hartzaileak LHAn eta PVNan besterik ez direla agertzen, eta baliteke 
orexinen efektua, hein batean, PVNan NPYren askapenaren bitartez gertatzea.

Beste neuropeptido batzuk

Janguraren kontrolean parte hartzen duten beste neuropeptido batzuk, kortikotropinaren 
faktore askatzailea (CRF, corticotropin-releasing factor), tirotropinaren hormona 
askatzailea (TRH, tyrotropin-releasing hormone), glukagoiaren antzeko peptidoak (GLP, 
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glucagon-like peptides), oxitozina eta neurotentsina dira. Horiek guztiek leptinaren 
erregulazioa jasaten dute.

CRF gehienbat hipotalamoaren nukleo parabentrikular eta bentromedialean 
sintetizatzen da. Ingesta inhibitzen du eta energia-gastua sustatu aktibitate sinpatikoa, 
termogenesia eta lipolisia estimulatuz. Gainera, peptido hori estresak sortutako 
anorexiarekin estu erlazionatuta dago. Horren ildoan, aipagarria da CRF zirkulatzaileak 
baraualdiak sortutako estres aldaketan parte hartzen duela, biziraupenerako egokitzapen 
metaboliko orokorraren parte dena.

Urokortina 40 aminoazidoko peptidoa da, CRF-familiaren partaide da. Gehienbat 
hipotalamoaren albo-arean adierazten da. Peptidoa arratoiagan identifikatu zen, eta 
ondoren, ugaztunengan eta gizakiengan agertzen dela egiaztatu da. Jangura inhibitzen 
du, CRF berak baino indartsuago, CRF2-R hartzaile hipotalamikoetara lotuz. Horrez 
gain, urokortinak nerbio-sistema sinpatikoa estimulatzen du, CRF1-R hartzaileen bidez, 
eta termogenesia eta energia-gastua areagotzen ditu.

Bestalde, TRH TSHren hipofisi-jariaketa estimulatzen duen hormona hipotalamikoa 
da. Elikagai-hartzeari dagokionez, PVNan adierazi eta elikagai- eta likido-hartzea murrizten 
du.

GLP hipotalamoko neuropeptido familia da, hestean ere agertzen dena, GLP-1ek, 
GLP-2k eta oxintomodulinak osatzen dute. Gizakiengan peptido horien bena barneko 
administrazioak asetasun sentsazioa eta elikagai-hartzearen murrizketa eragiten duela 
ikusi da. Gainera, GLP-1ek gluzemia murrizten du.

Amaitzeko, oxitozina eta neurotentsina aipatu behar dira. Oxitozinak, PVNn 
adierazten denak, jangura murrizten du eta baita umetoki-funtzioa estimulatu ere. 
Neurotentsina ARCean, PVNn eta DMNn sintetizatzen da eta efektu zentral zein 
periferikoak eragiten ditu; jangura eta gorputz-tenperatura murrizten ditu, besteak 
beste.
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3.1	 EnErgia-gastuarEn	osagaiak

Elikagaietatik lortzen den energia oinarrizko metabolismoak, jarduera fisikoak eta 
elikagaien efektu termikoak eragindako gastua asetzeko erabiltzen da. Horrez gain, 
zenbait egoera fisiologikotan energia-ekarpenaren parte bat gorputz-egiturak osatzera 
bideratzen da. Adibidez, haurdunaldian edo edoskitzaroan umekiaren garapenerako 
eta esnea ekoizteko erabiltzen da hurrenez hurren. Haurdunaldian amaren ehunen 
(karenaren, umetokiaren, ugatz-guruinen, gantz-ehunaren) eta fetuaren garapenerako 
behar den energia 80.000 kcal da. Edoskitzaroan esnea ekoizteko lehen seihilabetean 
behar dena 800 kcal/egun da eta bigarrenean, berriz, 640 kcal/egun inguru, eta parte 
bat haurdunaldian zehar amak bildu duen gantz-biltegietatik dator.

oinarrizko metabolismoa bizi-funtzioen mantentzerako erabilitako energia da. 
Energia-gastu osoaren % 50-60 da eta egoneko bizimodua daramaten pertsonetan 
% 65-75. Energia hori funtzio hauetan parte hartzen duten prozesuetan erabiltzen da: 
arnasketan, bihotz-aktibitatean, iraizketan, gorputz-tenperatura mantentzen, seinaleen 
garraioan, muskulu-tonua mantentzen eta biomolekulen sintesian. Laburbilduz, 
oinarrizko metabolismoa organo eta sistema bakoitzaren (batez ere bihotzaren, 
gibelaren, nerbio-sistemaren, giltzurrunen eta muskuluen) gastu metabolikoen batura 
da.

Oinarrizko metabolismoak gihar-masarekin gorputz-pisuarekin edo 
gorputz-azalerarekin baino korrelazio hobea du. Ehun iharrek energia-gastu handia 
aurkezten dute, gantz-ehunak berriz, gorputzarekiko aktibitate metaboliko txikia du. 
Hori dela eta, gihar-masaren aldaketa sorrarazten duten egoera fisiologiko edo 
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patologikoek oinarrizko metabolismoa aldarazten dute. Horrela, gizonek emakumeek 
baino oinarrizko metabolismo tasa altuagoa dute, baita kirolariek sedentarioek baino, 
gihar-masa handiagoa baitute. Zahartzaroan berriz, oinarrizko metabolismoa mailaka 
murriztuz doa, gihar-masa txikiagotuz doalako. Obesoei dagokienez, beraien oinarrizko 
metabolismoa pisu normala dutenena baino handiagoa da; izan ere gantz-ehunaren 
garapenak gihar-masaren emendioa dakar, gutxi gorabehera gehiegizko pisuaren % 75 
gantz-masari eta % 25 gihar-masari dagokio. Hori ez da nahastu behar obesoek gihar-masa 
unitateko oinarrizko metabolismo tasa txikiagoa izateagatik, gantza metatzeko joera 
handiagoa edukitzearekin.

Jarduera	 fisikoa energia-gastuaren bigarren osagaia da, programatutako ariketa 
fisikoa eta berezko jarduera fisikoa biltzen ditu. Banakoen artean gehien aldatzen den 
osagaia da, aktibitatearen intentsitatearen, iraupenaren eta maiztasunaren eta 
banakoaren gorputz-pisuaren araberakoa baita. Normalean, energia-gastuaren % 30-40 
osatzen du.

Azken osagaia termogenesia da, dietak edo hotza, kafeina eta tabakoa bezalako 
faktoreek ere eragin dezaketena. Elikaduraren ondoriozko termogenesia garrantzitsuena 
da, eta datozen bi osagaiak ditu: derrigorrezko termogenesia eta aukerazkoa. 
Derrigorrezkoa nutrienteen digestio, xurgapen, garraio, metabolismo eta metatze 
prozesuetarako behar den energia da. Aukerazko termogenesia zenbait nutrienteek 
eragiten duten aktibitate sinpatikoaren estimulazioaren ondorio da, non fosforilazio 
oxidatiboaren banaketaren ondorioz beroa ekoizten den. Dieta aberatsetan elikagaiek 
eragindako termogenesi osoa energia-gastuaren % 5-15 da, oinarrizko metabolismoaren 
% 8-10. Makronutriente bakoitzak sortzen duen gastua, bai erabilera metabolikoari eta 
baita aukerazko termogenesiari dagokienez, ezberdina da. Proteinek kontsumo gehiena 
egiten dute (% 15-30), karbohidratoek tartekoa (% 10-15) eta lipidoek txikiena (% 3-4).

Giro-tenperatura jaisten denean, gorputz-tenperatura mantentzeko beroa ekoiztu 
behar da. Bero-ekoizpen horri hotzak eragindako termogenesia deritzo. Hotzikararekin 
batera gerta daiteke, non muskuluen uzkurketak beroa sortzen duen edo hotzikararik 
gabe, non termogenesia gantz-ehun marroiaren estimulazio sinpatikoaren ondorioa 
den. Tabakoa kontsumitzeak ere termogenesia estimulatzen du, nikotinaren bitartez.

Aukerazko termogenesi-mekanismo ezagunena ugaztunen gantz-ehun marroian 
gertatzen dena da. Proteina banatzaile edo termogenina (UCP, Uncoupling protein) 
deritzon proteinak sortzen du, UCP1 azpimotak hain zuzen ere. UCP1 mitokondrioetako 
barne-mintzean kokatzen da eta protoiak eta anioiak garraiatzen ditu. ATPasak 
arnas-kateak protoiak mintz arteko gunera bideratzean sortzen duen protoi gradienteari 
esker egiten du ATP-sintesia edo fosforilazio oxidatiboa. UCP1k protoiak desbideratzen 
ditu matrize mitokondrialera sartuz, beraz, ATP-sintesia ekiditen du, eta nutrienteen 
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oxidaziotik datorren energiaren parte bat bero moduan galtzen da. Beraz, UCP1 
gantz-ehun marroiak beroa sortzeko duen gaitasunaren erantzulea da.

UCP
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3.1 irudia. UCP1en ekintza-mekanismoa.

Elikagaiek, hotzak, kafeinak, tabakoak eta abarrek eragindako aukerazko 
termogenesia batez ere gantz-ehun marroian gertatzen da. Karraskarietan, 
hibernatzaileetan batez ere, ehun hori oso garatuta dago eta kokapen anatomiko 
zehatzak ditu. Gizakietan berriz, batez ere jaioberrietan agertzen da, gorputz-masaren 
% 1-5, 100 g inguru, osatuz. Organo nagusiei eta alboko odol-hodiei beroa emateko 
kokapena du: besapean, giltzurrun inguruan edo aorta inguruan. Jaioberrietan efektu 
termogenikoa gorputz-tenperatura mantentzeko oso garrantzitsua da, izan ere, azalera/
bolumen erlazio altua dute, eta beraz, bero-galera handia. Hazkuntzarekin batera erlazio 
hori murriztuz doa, eta bero-galera ere bai. Ondorioz, tamaina ertain eta handiko 
espezieen izaki helduetan, gizakian adibidez, gantz-ehun marroia termorregulazioaren 
ikuspuntutik ez da beharrezkoa eta desagertuz doa. Hots, gizaki helduan gantz-ehun 
marroia mugatuta dago eta funtzionaltasun murriztua du. Horrela, helduaren ehun 
termogeniko nagusia muskulu eskeletikoa da.

Aukerazko termogenesiaren erregulazioa nerbio-sistema sinpatikoaren araberakoa 
da batez ere, gantz-ehun marroia inerbatzen duena. Amaiera sinpatikoetan askatutako 
noradrenalinak UCP1en RNAm, proteinaren kontzentrazioa eta aktibitatea handitzen 
ditu. Efektu hori b hartzaile adrenergikoen bitartez gertatzen da, batez ere b3 
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azpimotakoen bitartez, eta hartzaileok aktibatzean sortzen den AMP ziklikoaren 
kontzentrazioaren emendioaren bitartez. Dirudienez, noradrenalinak termogenesia 
eragiteko, intsulina eta hormona tiroideoak beharrezkoak dira.

1997an UCP2 aurkitu zen, ehun askotan agertzen den proteina eta UCP1ekin arratoia 
eta gizakiarengan % 57 eta % 59ko antzekotasuna duena, hurrenez hurren. Gero, 
proteina-familiaren hirugarren kidea deskribatu zen, UCP3, gantz-ehun marroiko eta 
muskulu eskeletikoko mitokondrioetan dagoena. Karraskariengan UCP1 eta UCP3ren 
arteko homologia % 54 da, eta gizakiengan, berriz, % 57. UCP1 eta UCP2 eta UCP3ren 
arteko antzekotasuna dela eta, ahalmen banatzailea dutela demostratzeko ikerketa asko 
burutu badira ere, egun eztabaida dago proteina horien funtzioaren inguruan.

Aukerazko termogenesiaren aldaketek elikagaietatik jasotako energia, gantz-
ehunean gantz moduan metatu beharrean, bero moduan galarazten dute. Beraz, ener-
giaren eraginkortasunerako garrantzitsuak dira, hots, organismoak egiten duen elika-
gaietako energiaren erabileraren neurrirako.

Gorputz-pisua gehiegizko ingesta baten ondorioz handitzen denean, energia-gastu 
osoa handituz doa energia-hartzearen balio bera lortzen duen arte. Emendio hori pisu 
handitzea murrizten laguntzen duen mekanismo homeostatikoa da. Gorputz-pisuaren 
galera gertatzen denean berriz, pertsonaren energia-gastua murrizten da, batez ere 
T3ren maila plasmatikoaren murrizketa eta tonu sinpatikoaren murrizketaren bitartez. 
Laburbilduz, energia-gastuaren erregulazioak gainelikadura-garaian energia gantz 
moduan metatzea eta ingesta-defizitean, berriz, gantz-biltegietatik energiaren 
mobilizazioa ekiditen du.

3.2 erlazioNatutako asaldu geNetikoak

Animaliengan egindako ikerketak

Elikagai-hartzea erregulatzen duten peptido batzuek, NPYk eta α-MSHk adibidez, 
energia-gastuaren erregulazioan ere parte hartzen dute. Horrela, leptinak eta α-MSHk 
arratoiarengan gantz-ehun marroiaren aktibitate sinpatikoa areagotzen dute, eta 
termogenesia handitu eta energiaren eraginkortasuna murriztu egiten dute. Litekeena 
da leptinak eragiten duen α-MSHren askapenaren estimulazioa adipokinak 
energia-gastuan dituen eraginekin erlazionatuta egotea. NPYk kontrako portaera du, 
hots, arratoiarengan gantz-ehun marroiaren aktibitate sinpatikoa murritzen du, eta 
termogenesia urritu eta energiaren eraginkortasuna hobetu egiten du. Baliteke leptinaren 
efektuak eragiten duen NPYren askapenaren murrizketa dela medio gertatzea hori ere.
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Hori guztia kontuan hartuta, logikoa da obesitate-ereduetan —Zucker fa/fa arratoian, 
ob/ob sagu obesoan eta db/db sagu diabetikoan, esate baterako—, non jangura 
erregulatzen duten peptidoen asalduak (NPYren emendioa eta α-MSHren murrizketa) 
gertatzen diren, gehiegizko energia-hartzeaz gain energia-gastuaren murrizketa ere 
gertatzea, obesitatearen garapena azaltzen duena. Antzeko egoera gertatzen da MC-4 
hartzailerik ez duten saguetan eta hartzailearen antagonista den aguti-proteinaren 
gehiegizko espresioa duten saguetan (Ay/a).

Proteina banatzaileen adierazpenaren asaldu genetikoei dagokienez, 
laborategi-animaliengan lortu diren emaitzak nahiko erabakigarriak dira. Alde batetik, 
UCP1 adierazten ez duten sagu transgenikoek (UCP1 knockoutek) obesitate goiztiarra 
garatzen dutela ikusi da, baita hiperfagiarik ez badute ere. Arratoi horien gantz-ehun 
marroian UCP2ren emendioa agertzen da. Hala ere, mekanismo konpentsatzaile horri 
lotutako energia-gastuaren emendioa ez da eraginkorra obesitatearen prebentziorako. 
Bestalde, ikerketa batean behatu denez, hainbat arrazatako saguei (B6 eta A/J saguei) 
gantzetan aberatsa den dieta ematean, arrazetako batek (B6k) obesitatea garatzen 
du, baina besteak (A/Jk) ez, horrek gorputz-pisu egonkorra mantentzen du. Obesitatea 
garatzen ez duten animaliek gantz-ehun zurian UCP2rako RNAm maila altuagoa dute. 
Antzeko ikerketa batean arraza bereko animaliak gantzetan aberatsa den dietaz 
elikatzean obesitatea bakarrik ale batzuek garatzen dutela kausitu da. Obesitatea 
garatzen dutenek elikadura hiperlipidikoaren ondorioz UPC3ren espresioaren 
emendioa agertzen dute, besteek berriz ez. UCP3ren gehiegizko adierazpena duten 
saguetan gorputz-pisu txikiagoa aurkitu bada ere, UCP3 knockout saguengan ez da 
obesitate fenotiporik gertatzen. Hori beste mekanismo konpensatzaile batzuk martxan 
jar daitezkeelako edo UCP3 termogenesiaren erregulazioan garrantzitsua ez delako 
(UCP1rekin konparatuz adibidez) izan liteke. Horrek guztiak UCPen espresio txikiak 
edo egoera fisiologikoen edo farmakologikoen ondorengo adierazpenaren emendio 
gabeziak obesitatearen etiologian parte har dezaketela adierazten du.

Bestalde, noradrenalinak, b3 hartzaile adrenergikoei lotzean, UPC1en RNAm maila, 
proteina kontzentrazioa eta aktibitatea handitzen du. Horrela, hartzaile hori espresatzen 
ez duten animaliek gorputz-pisuaren eta gantz-ehunaren tamainaren emendioa 
aurkezten dute.

Gizakiengan egindako ikerketak

Obesitatearen kausak analizatzen direnean, gaixoek oinarrizko metabolismo tasa baxua 
(gihar-masaren arabera adierazita) dutela pentsatzea zentzuzkoa da. Hala ere, egun ez 
dago hipotesi hori egiaztatzeko datu erabakigarririk.
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Hotzaren eta dietaren zenbait osagairen ondorengo termogenesia nerbio-sistema 
sinpatikoak erregulatzen duenez, tonu sinpatikoaren gabeziak energia-gastu txikia, eta 
beraz, obesitatearen garapena eragin lezakeela pentsa liteke. Baina horren inguruan 
egindako ikerketek oso emaitza ezberdinak ekarri dituzte, nerbio-sistema sinpatikoaren 
funtzionamendua neurtzeko erabili den metodologiaren arabera. Hori dela eta, zaila da 
jakitea tonu sinpatiko baxua, genetikoki baldintzatutakoa, obesitatearen kausa edo 
gantza metatzeko joera handiagoaren erantzulea den. Hala ere, bibliografian badira 
obesoen nerbio-sistema sinpatikoak estimuluei gutxiago erantzuten diela iradokitzen 
duten ebidentziak. Estimuluen artean elikagai-hartzea (dietak eragindako termoge-
nesia), obesoen intsulinarekiko jasankortasun periferikoarekin zerikusia izan lezakeena, 
edo hotza (hotzak eragindako termogenesia) aipa daitezke.

Proteina banatzaileen adierazpenean ager daitezkeen asaldu genetikoei dagokienez, 
badirudi muskulu eskeletikoko UCP3 eta gorputz-masa indizearen artean korrelazio 
negatiboa eta muskulu eskeletikoko UCP2 eta UCP3 eta atsedenaldiko metabolismoaren 
artean korrelazio positiboa dagoela. Atsedenaldiko metabolismo baxuak obesitatea 
garatzeko joera handitzen duenez, emaitza horiek muskulu eskeletikoko UCP3 maila 
baxuak gorputz-pisuaren emendioa eragin dezakeela iradokitzen dute. Era berean, 
ikerketa batzuetan ikusi da obeso batzuek peritoneo barneko gantz-ehun zurian 
UCP2rako RNAm maila txikiagoa dutela, obesoak ez diren lagunen aldean. Gainera, 
obesoek bost hilabetez dieta hipokalorikoa jarraituta pisua galdu zutenean RNAm maila 
hori ez zen handitu. Beraz, asaldu hori ez da obesitatearen ondorio; alderantziz, 
gaixotasunaren sorrera eragin lezake. Gorputzaren gantz-portzentajearen eta 
muskuluko UCP3ren polimorfismoen agerpenaren artean ere korrelazio positiboak 
aurkitu dira.

Datu horiek guztiek proteina banatzaileek energia-orekan funtzio garrantzitsua 
dutela iradokitzen dute. Proteinen gabeziak edo aktibitate gutxiko proteinen 
espresioak energia-gastu murritza eragin lezake, eta beraz, obesitatearen garapena 
eragin. Obesoen heren batek termogenesiaren murrizketa ageri du, pertsona 
argalengan oso noizbehinka ikusten den ezaugarria izanik. Ondorioz, UCP proteinak 
obesitatearen kontrako tratamenduaren helburu berri bat izan litezke. Hala ere, 
animaliengan aurkitu diren emaitzak nahiko eztabaidaezinak badira ere, gizakiarengan 
oraindik ez dira batere seguruak, eta beraz, UCPen portaera eta beraien geneen 
erregulazioa ezagutzeko oraindik ikerketa gehiago egin behar dira.

Esan bezala, karraskarietan MC-4 hartzailearen mutazio genetikoek energia-
gastuaren murrizketa sortzen dute. Gizakiarengan berriz, ez dago murrizketa horren 
ebidentzia argirik. Bestalde, b2 eta b3 hartzaile adrenergikoei eragiten dieten polimor-
fismoak energiaren eraginkortasunaren asalduekin asoziatu dira.
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3.3	 Bizimoduak	EnErgia-gastuan	duEn	Eragina

Esperimentazio-animaliez egindako ikerketetan hauteman denez, dietako osagai jakin 
batzuek UCPen adierazpen genikoa eta aktibitatea alda dezakete, eta beraz, baita 
energia-gastua ere. Adibidez, azido erretinoikoak UCP1en aktibitatea handitzen du 
saguengan eta dietaren gantz motak (monoasegabea, poliasegabea edo asea izateak) 
ehun ezberdinetako proteina banatzaileen espresioan eragin dezake. Hala ere, emaitzok 
gizakiengana estrapolatzean zuhur jokatu behar da, izan ere animaliekin egindako 
ikerketen baldintza esperimentalak gizakiaren errealitatetik nahiko urrun daude.

Dirudienez, jarduera fisikoaren eta aukerazko termogenesiaren bidezko energia-
gastuaren artean ez dago erlazio argirik. Karraskariengan egindako zenbait ikerketatan 
hiru orduko ariketa fisikoaren ondoren muskulu eskeletikoan UCP3ren RNAm mailaren 
emendioa ikusi izan da, baina maila basalera jaisten da ariketa bukatu eta 24 ordutara. 
Gizakiengan sei asteko entrenamenduak UCP2 eta UCP3ren RNAm aldarazten ez duela 
argitaratu da.

Gizarte garatuetako egoneko bizimodua dela eta, jarduera fisikoari dagokion 
energia-gastua oso urria da, eta nabaria da horrek obesitatearen etiologian parte 
hartzen duela. Eragile genetikoak alde batera utzita, gaur egungo gainpisuaren eta 
obesitatearen prebalentzia handiaren bi kausak gehiegizko energia-hartzea eta jarduera 
fisikoaren galera direla dirudi.

Aktibitate fisiko falta edozein gizarte-taldetan hautematen da, adina edozein dela 
ere. 1950 eta 1990 urteen artean bai lanarekin eta bai eguneroko bizimodu eta aisiarekin 
erlazionatutako aktibitateen garapena neurtu da; egun, gizonezkoek eta emakumezkoek 
aurreko belaunaldian baino energia-gastu txikiagoa dutela aurkitu da. Teknologiaren 
garapena dela eta lanean energia askoz gutxiago gastatzen da. Hori gure eguneroko 
bizitzan ere ikusten da igogailuen, eskailera mekanikoen, etxetresna elektrikoen eta 
garraio motorizatuen erabileragatik besteak beste, baita etxebizitzen girotze eta 
egokitzapen hobea dela eta. Esate baterako, azokan erosteko 2.500 kcal/aste gastatzen 
dira, gurditxoarekin hipermerkatuan erosteko berriz, 100 kcal/aste baino gutxiago; 
arropak eskuz garbitzeko 1.500 kcal/egun behar dira, ikuzgailu automatikoz egiteko 
270 kcal/2 ordu besterik ez. Umeen kasuan bide-segurtasunaren eta herritarren 
segurtasunaren jaitsierak ere eragina izan du, gertakari horiek kalean bakarrik jolasten 
duten edota ikastetxera oinez edo bizikletaz doazen haurren portzentajea murriztea 
eragin dute.

Gainera, garapen teknologikoak aisialdian gero eta energia-gastu txikiagoko 
ekintzetara maizago jotzea ekarri du (bideo-kontsola, bideojokoak, internet eta 
abarretara). Espainian pertsona bakoitzak telebista batez beste 3 ordu/egun baino 
gehiago ikusten duela kalkulatu da. Zentzu horretan, hainbat ikerlanek telebista ikusten 
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igarotako denboraren eta obesitatearen prebalentziaren artean korrelazio positiboa 
dagoela agerian jarri dute. Adibidez, jolasten 225 kcal/ordu gastatzen dira, telebista 
ikusten ordea, 80 kcal/ordu soil-soilik. Are gehiago, telebista ikustearen eta gorputz-pisu 
egonkorra mantentzeko bizi-aztura ezegokien arteko asoziazioa gertatu ohi da. Izan 
ere, telebista ikusi bitartean maiz energia kantitate handia hartzen da, edari, izozki, 
krispeta edo gailetak bezalako elikagaiak kontsumituz.
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Gantz-ehuna organismoko energia biltegi nagusia da. Adipozitoek energia triglizerido 
moduan gordetzen dute; dentsitate txikiko eta balio kaloriko handiko molekulak direnez, 
ehun hori oso eraginkorra da energia-gordailu gisa. Organismoko ehunek eta organoek 
energia behar dutenean, biltegiratutako triglizerido horiek degradatu egiten dituzte 
gantz-azido askeak lortzeko. Gantzaren biltegiratze-prozesua gantz-ehuneko hainbat 
prozesu metabolikoren bitartez erregulatzen da: preadipozitoen hazkuntza eta 
desberdintzapenaren (adipogenesiaren) bitartez, lipogenesiaren (gantz-azido 
sintesiaren) bitartez, odoleko lipoproteinetako gantz-azidoen hartzearen bitartez eta 
lipolisiaren (biltegiratutako triglizeridoen hidrolisiaren) bitartez, hain zuzen. Prozesu 
horien guztien erregulazioa geneen eta ingurumen-faktoreen arteko elkarrekintzaren 
araberakoa da, geneen eta nutrienteen arteko elkarrekintzaren araberakoa, batez ere.

Horrez gain, funtzio endokrino garrantzitsuak betetzen ditu gantz-ehunak, eta beste 
hainbat prozesutan ere parte hatzen du, hala nola, termorregulazioan, babes mekani-
koan edo isolamendu termikoan.

Gorputz-gantza gizonengan gorputz-pisuaren % 15-22 da eta emakumeengan berriz, 
% 20-27. Desberdindu diren adipozitoek zatikatzeko ahalmena galtzen badute ere, oso 
erdibizitza luzeko zelulak dira eta biltegiratzen duten lipido kantitatea handitzeko 
gaitasuna dute. Gainera, jaio ondorengo gantz-ehunak adipozitoen aitzindari diren heldu 
gabeko adipozitoak ditu. Horiek, adipozito heldu bilaka daitezke desberdintzapen 
prozesuak martxan jartzen direnean, kilokaloria-ingesta gehiegi handitzen denean, 
adibidez.
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Zenbait animalia espezietan, baita gizakian ere, ehunak bi aldaera ditu: gantz-ehun 
zuria (lokulubakarra) eta gantz-ehun marroia (lokulu anitzekoa). Biak nerbio-sistema 
sinpatikoaren kontrolpean daude eta batera dihardute metabolismo energetikoari 
dagokionez. Hala ere, badira bi ehunen artean desberdintasun morfologiko, anatomiko, 
genetiko eta funtzionalak.

4.1	 gantz-Ehun	motak

Gantz-ehun marroia

Gantz-ehun honen zelulak zuriarenak baino txikiagoak dira. Adipozitoak poligonalak 
dira, zelula erdian kokatutako nukleo esferikoa ohi dute eta zitoplasman tamaina 
ezberdineko lipido tanta txiki asko dituzte (lokulu anitza). Adipozito hauen ezaugarri 
nagusia da mitokondrio-kopuru handia, eta organulu horietako zitokromoak dira zelulen 
kolore marroixkaren sortzaileak. Gantz-ehun marroia oso odoleztatua dago, 
berenganako odol-fluxua 200 bider handitzera hel daiteke aktibitate handiko uneetan.

Mitokondrioak

Adipozito zuria Adipozito marroia

Nukleoa

Lipido-tantak

4.1 irudia. Gantz-ehun marroiaren eta zuriaren morfologia.

Gantz-ehun marroiaren banaketa, tamaina txikiko ugaztun eta gizaki jaioberriengan, 
hau da: eskapula artean, eskapulapean, besapean, saihetsartean, giltzurrunen inguruan 
eta aortaren inguruan agertzen da. Hotzari egokitu diren animaliengan gantz-ehun hau 
oso garrantzitsua da. Horrela, animalia hibernatzaileengan, organo nagusien inguruan 
agertzen da (bihotzaren, giltzurrunen, aortaren eta zirkulazio-bideen inguruan, 
adibidez).

Gantz-ehun marroiaren funtzioak beroa xahutzeko duen ahalmenaren ondorio dira, 
UCP1 proteina banatzailearen bitartez protoiak ATPa sortzeko konduktantzia-bidetik 
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beharrean beroa sortzen duen batetik eroaten baitira. Beraz, gantz-ehun marroiak 
tenperaturak edo/eta dietak eragindako termogenesi prozesuetan, hots, 
gorputz-tenperaturaren homeostasian, hartzen du parte. Izan ere, gantzetan aberatsak 
diren dietak kontsumitu ostean ehunak energia-oreka mantentzen laguntzen du 
energia-gastua handituz.

Gantz-ehun marroiaren aktibitatea, funtsean, nerbio-sistema sinpatikoak 
erregulatzen du. Hartzaile adrenergikoek, adipozitoen mintzean dauden b3 
azpimotakoek batez ere, proteina desakoplatzaileen eta mitokondriogenikoen 
adierazpena eragiten dute. Ehunaren erregulazioan parte hartzen duten beste faktore 
batzuk hotza, gantzetan aberatsak diren dietak, glukokortikoideak, hormona 
tiroideoak, leptina eta PPARγren agonistak dira, besteak beste.

Gantz-ehun zuria

Goi-mailako organismoen energia-biltegi nagusia da, bere zeluletan gehiegizko energia 
triglizerido (TG) molekuletan gordetzen da, edozein momentutan erabiltzeko azkar 
mobiliza daitezkeenak. Hori oso garrantzitsua da, inguruko errekurtsoak gorabehera 
etengabeko energia-eskuragarritasuna ziurtatzen baitu, eta horrela biziraupena 
bermatzen da.

4.2 irudia. Gantz-ehunaren banaketa anatomikoa.
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Gantz-ehun zuriaren heren bat edo bi adipozitoek osatzen dute, tamaina handiko 
zelulak. Zelulen nukleoa periferikoa da eta ia zitoplasma guztia (% 70-80) lipido-tanta 
handi batek betetzen du (lokulubakarra).

Gantz-ehun zuria organismoan zenbait kokapen ezberdinetan agertzen da; horrela, 
gantz ehun mesenterikoa, giltzurrun ingurukoa, peritoneo atzekoa, gonada ingurukoa 
(gantz epididimal eta obario ingurukoa) eta larruazalpekoa bereizten dira.

Aipagarria da arratoi gazteen gantz-ehun zurian eta arratoi helduen zenbait 
gantz-ehun zuritan (peritoneo atzekoan eta obario ingurukoan) adipozito marroien 
antzerako adipozito lokulu anitzak aurkitu direla, garapenaren aldi goiztiarretan 
gantz-ehun marroiko zelulen antzekoak direnak eta berantiarretan adipozito zuri eta 
marroien arteko egitura aurkezten dutenak.

Ehun marroi eta zuriaren arteko oreka hainbat aldagairen araberakoa da, hotzaren, 
beroaren edo obesitatearen araberakoa, adibidez. Esate baterako, hotzari moldatu-
tako animaliek gantz-ehun marroi kantitate handiagoa dute, horren aitzindarien gara-
pena gertatzen delako. Adipozito marroi helduen morfologia ere aldatzen da, beren 
mitokondrio-kopurua, tamaina eta mitokondrioen UCP1-edukia handitzen da. Horrez 
gain, ehun zurian gantz-ehun marroiaren garapena hauteman izan da. Beroari molda-
tutako animaliengan berriz, ehun marroiak oso histologia ezberdina aurkezten du: 
kolore apalagoa du, zelulak lokulubakarrak dira eta adipozitoek askoz mitokondrio-
kantitate txikiagoa dute, nahiz eta UCP1 erreaktibotasuna atxiki duten.

Animalia obesoengan gantz-ehun zuriaren tamaina asko handitzen da, adipozitoen 
hiperplasia eta hipertrofia gertatzen baita. Horrek gantz-ehun zuri guztiei ez die berdin 
eragiten, larruazalpeko ehuna da gantz-edukiaren emendio handiena jasaten duena. 
Beroari moldatutako animalien antzera, obesitatean gantz-ehun marroiak kolorea 
galtzen du, lokulubakarra da, UCP1 erreaktibotasuna aurkezten du eta leptinaren 
metabolismorako aktiboa da.

4.2	gantz-Ehun	zuriarEn	garapEna:	adipogEnEsia

Gantz-ehun zuriaren sorrera jaio aurretik hasten bada ere, haren hedapena jaio ondoren 
gertatzen da batez ere. Gainera, ehunaren garapena bizitza osoan zehar gertatzen den 
etengabeko prozesua da. Ezaguna da izaki helduak karbohidrato eta gantz eduki handiko 
dieten ondorioz gantz-zelula berriak ekoitz ditzakeela. Are gehiago, adipozitoen 
garapena prozesu itzulezina omen da. Hori dela eta, gantz-ehunean dauden zelula 
aitzindarietatik abiatuz adipozitoen garapena erregulatzen duten faktoreak ezagutzea 
oso garrantzitsua da. Hots, adipogenesia nola gertatzen eta erregulatzen den ezagutzea 
ezinbestekoa da, batez ere obesitatearen garapena ulertzeko.
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Esan bezala, gantz-ehun zurian adipozitoak nagusi dira. Ehunaren gainerako zelulak 
honako hauek dira: odol-zelulak, endotelio-zelulak, perizitoak eta hainbat 
desberdintzapen-mailatako adipozitoen zelula aitzindariak. Azken horien artean 
gehienak fibroblastoak dira; hala ere, preadipozitoak (zelula interstizialak edo lipidorik 
gabeko zelulak direnak), gutxi desberdindutako zelula mesenkimalak (lipido-tanta 
txikiak dituztenak) eta oso gantz-zelula txikiak ere agertzen dira. Adipozitoen jatorria 
guztiz ezaguna ez den arren, zenbait ikerketaren arabera, baliteke adipozitoak izatea 
enbrioi-aitzindari multipotente baten ondorio, zeinak zelula-mota konkretuen 
garapenera bideratutako zelula unipotentetan desberdintzeko ahalmena bailuke. Zelula 
pluripotente hori adipoblasto unipotente bihurtzeko zelula-prozesuak ezezagunak dira 
gaur egun.

Adipozitoen desberdintzapena oso prozesu konplexua da, non preadipozitoek 
hazkuntza gelditu eta zelula-ziklotik irten behar duten. Desberdintzapenak gene askoren 
espresioan aldaketa kronologikoak eragiten ditu. Horrela, adipozitoen berezko geneak 
garatu eta adipogenesia inhibitzen duten geneak edo adipozito helduaren funtzioetarako 
erabilgarriak ez diren geneak isilarazi egiten dira. Aldaketa horiek guztiek adipozitoen 
berezko fenotipoaren garapena dakarte.

Adipogenesia ikertzeko zelula-ereduak in vitro erabili dira. Eredu horiei esker 
fibroblasto motako desberdindu gabeko preadipozitoak gantz-zelula heldu biribil 
bihurtzeko gertatzen diren prozesu molekular eta zelularrak ezagutu ahal izan dira. 
Erabili izan diren zelula-lerroak hiru motatan sailka daitezke: 1) edozein zelula-lerro gara 
ditzaketen enbrioi-zelula totipotenteak, 2) miozitoak, adipozitoak eta kondrozitoak 
eratzeko ahalmena duten zelula multipotenteak eta 3) preadipozito-lerroa deritzen 
gantz-lerrorantz bideratutako zelulak. Desberdintzapen-prozesuak batez ere 
aipatutako azken preadipozito-lerroetan ikertu dira, Swiss 3T38 saguen enbrioietatik 
lortutako zelulak klonatuz isolatu zen 3T3-L1 lerroan hain zuzen ere.

Lehen mailako preadipozitoen kultura, baita beraien heltzea ere, gizakiarengan ez 
ezik, zenbait animalia espezierengan ere lortu izan da. Kultura horien abantaila da 
espezie ezberdinetatik, garapen-maila ezberdinetatik eta gantz-ehun mota 
ezberdinetatik lortu ahal izatea. Azken hori oso garrantzitsua da, izan ere, gantz-ehun 
mota ezberdinen artean desberdintasun molekular eta biokimiko handiak hauteman 
baitira.

Adipozitoen desberdintzapenean parte hartzen duten fenomeno molekularrak 
zehatz-mehatz ezagutzen ez badira ere, prozesua etapaka gertatzen dela iradoki da. 
Prozesua 3T3-L1 zelula-lerrorako proposatu den desberdintzapen-eredua jarraituz 
azalduko da jarraian:
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1.	hazkuntzaren	inhibizioa:

Konfluentzia lortu denean 3T3-L1 preadipozitoek ukipen bidezko inhibizioa jasaten dute, 
eta haien hazkuntza gelditu egiten da. Orduan hasten dira agertzen desberdintzapenaren 
adierazle goiztiarrak.

2.	zabaltze	klonala:

Zelulak desberdintzeko hormonen bidez estimulatzen dira; horretarako desberdin-
tzapen-medioa deritzon koktel adipogenikoa erabiltzen da, isobutilmetilxantinaz 
(IBMXz), dexametasonaz eta intsulinaz osatutakoa. Orduan preadipozitoak berriz ere 
zelula-zikloan sartzen dira, zabaltze klonala deritzon prozesua jasateko, non DNAren 
erreplikazioa eta zelula-bikoizketa behin eta berriro errepikatzen diren. Bada zelula-
zikloaren progresioa erregulatzen duen E2F deritzon transkripzio-faktorea, eta, aldi 
berean, E2Fren aktibitatea erretinoblastomako proteinek (RB proteinek) erregulatzen 
dute. Zenbait ikerketek iradoki dute Rb proteinek 3T3-L1 adipozitoen desberdintzapene-
rako beharrezkoa den zabaltze mitotiko klonalaren erregulazioan parte hartzen dutela.

3.	geneen	adierazpenaren	aldaketa	goiztiarrak:

Zabaltze klonala amaitzen doan heinean adipozitoaren berezko geneen aktibazio 
transkripzionalari hasiera ematen zaio. Geneen adierazpena era koordinatuan egiten da, 
eta horrekin batera aldaketa biokimiko eta morfologiko nabariak gertatzen dira, 
adipozitoaren fenotipoa garatzen laguntzen dutenak. Lipoproteina lipasaren (LPLren) 
adierazpena adipozitoen desberdintzapen goiztiarraren adierazletzat jo izan da; hala 
ere, horren espresioa era espontaneoan gertatzen da zelulek konfluentzia lortzen 
dutenean, ez du desberdintzearen eragileekin zerikusirik. Beraz, LPL hazkuntza-amaiera 
fasearen adierazlea izan daiteke, eta ez desberdintze-prozesuaren adierazle goiztiarra.

Gaur egun arte, adipogenesian gertatzen den gene adipogenikoen 
transkripzio-jauziaren erregulazioa zuzentzen duten bi transkripzio-faktore familia 
deskribatu dira: C/EBP (CCAAT/sustatzailearen proteina lotzaileak, CCAAT/Enhancer 
Binding Proteins) eta PPARγ (peroxisoma- ugalgarriek aktibatutako γ hartzaileak, 
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ) familiak.

C/EBP familian sei isoforma ezberdin deskribatu dira, ezagunenak C/EBPα, C/EBPb eta 
C/EBPd izanik eta gibel, gantz-ehun marroi eta zurian adierazten direnak. Dirudienez,  
C/EBPα adipozitoen desberdintze-prozesuan ezinbestekoa eta erabakigarria da; izan 
ere, desberdintzapenerako eragilerik gabe ere desberdintzapena martxan jartzeko gai 
da. Funtzio erregulatzaileaz gain, C/EBPαk funtzio antimitotikoa du, beraz, haren 
aktibazioak desberdintze-prozesuan zabaltze klonal fasearen amaierarekin zerikusia 
duela uste da. Gainera, desberdintze-prozesuak C/EBPαren etengabeko adierazpena 
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behar bide du aurrera egiteko. Horrela, C/EBPαk autorregulatzeko ahalmena du; izan 
ere, C/EBPαren promotorearen eskualde proximalean C/EBP lotzeko lekua dago, eta 
beraz, adipozitoaren fenotipoaren mantentzean parte hartzen du. Horretaz guztiaz gain, 
adipozito helduaren berezko geneen aktibazioan ere parte hartzen du; gene horien, hala 
nola aP2ren, promotoreetan C/EBPα lotzeko guneak identifikatu direlako ondorioztatu 
da hori.

Hala ere, C/EBPα desberdintze-prozesuan berandu samar aktibatzen da (3. eta 4. 
egunetan). Transkripzio-faktore honek prozesuaren zuzenketan duen eginkizuna kolokan 
jarri du horrek. C/EBPb eta C/EBPdren aktibazioa kronologikoki C/EBPα-rena baino 
lehenago gertatzen da, beraz desberdintzapenaren prestaketa goiztiarrean 
garrantzitsuak direla uste da. IBMXek eta dexametasonak C/EBPb- eta C/EBPd-mailak 
handitzen dituzte, hurrenez hurren. Horien funtzio nagusia C/EBPα-ren aktibazioari 
hasiera ematea da, zein adipozitoen gene espezifikoen aktibazioaren azken arduraduna 
den. Amaitzeko, C/EBPb eta C/EBPd prozesuaren hurrengo faseetan desagertzen dira.

PPARak nukleoko hartzaileak dira, estekatzaile-hartzaile interakzioek modulatutako 
aktibitate transkripzionala dutenak. PPARak nukleoko beste hartzaile batzuei lotzen 
zaizkie, RXR hartzaileei (Erretinoideen X hartzaileei) hain zuzen ere, PPAR-RXR 
heterodimeroak osatuz. Heterodimeroek zenbait generen zonalde promotorean DNA 
sekuentzia espezifikoak ezagutzen dituzte eta ondoren horiei lotzen zaizkie eta gene 
horien transkripzioa sustatzen dute. Familia honetan ongien ezagutzen diren hartzaileak 
PPARα, PPARd eta PPARγ dira. Bakoitzak funtzio ezberdina du, organismoan duten 
banaketaren eta estekatzaileekiko duten espezifizitatearen araberakoa.

PPARγ espezifikoki gantz-ehunean maila handian agertzen den PPAR mota bakarra 
da. PPARγ adipogenesian bitarteko garrantzitsua dela frogatu da. Horrez gain, lipidoen 
metabolismoan, glukosaren homeostasian, beste zelula mota batzuen desberdintza-
penean eta hantura-prozesuen erregulazioan ere parte hartzen du.

Adipozitoen desberdintzapenari dagokionez, PPARγren adierazpena C/EBPαren 
indukzioa baino lehen gertatzen da. C/EBPαren antzera, PPARγren espresioa nahikoa da 
fibroblasto eta mioblasto zelula-lerroak adipozito bihurtzeko. Horren ildoan, C/EBPαren 
eta PPARγren koespresioak adipozito-bihurtze prozesuaren indukzioan efektu 
sinergikoa duela aurkitu da. Hala ere, PPARγk C/EBPαrik gabeko zeluletan adipogenesia 
eragiteko gai bada ere, C/EBPαk PPARγrik gabe ezin dio prozesuari hasiera eman. Beraz, 
C/EBPαren adipogenesiaren gaineko efektuak PPARγren bitartez bideratzen direla 
iradoki da. C/EBPb eta C/EBPd transkripzio-faktoreek ere PPARγren indukzioan parte 
hartzen bide dute.

Tiazolidinedionak, eragin antidiabetikoa duten farmakoak, eta zenbait gantz-azido 
poliasegabe PPARγren estekatzaile zuzenak dira, eta beraz, adipogenesiaren 
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estimulatzaile indartsu eta eraginkorrak dira. PPARγ eta C/EBPαren arteko kooperazioak 
adipozito helduaren berezko geneen adierazpena aktibatzen du; hain zuzen 
promotoreetan faktore horiek lotzeko lekuak dituztenena, intsulinaren hartzailearena, 
gantz-azido sintasarena eta glukosa garraiatzailea kodetzen dituztenena, adibidez.

Desberdintze-prozesuan parte hartzen duen beste faktore bat ADD1/SREBP1 da 
(Adipozitoaren Determinazioaren eta Desberdintzapenaren mendeko 1 Faktorea / 
Esterolen Elementu Erregulatzaileari lotzen zaion 1 proteina, Adipocyte Determination 
Differentiation Dependent Factor 1/ Sterol Regulatory Element Binding Protein 1). 
Transkripzio-faktore hori gantz-ehun marroi, zuri, gibel eta giltzurrunean asko adierazten 
da. Haren koespresioak PPARγren aktibitate transkripzionala handitzen du, baita 
PPARγren estekatzaile-aktibatzailerik gabe ere, nahiz eta haren ekintza-mekanismoetako 
bat PPARrerako estekatzaileen sintesia dela dirudien.

Estekatzailea

Koktel adipogenikoa
(estimulazio hormonala)

GENEEN ADIERAZPENA

C/EBPβ
C/EBPδ

RXRPPARγ

ADD1/SREBP1
PPARi eragiten dio edo bere 
estekatzailea sintetizatzen du

+

+

+

+

+

+

C/EBPα

4.3 irudia. Transkripzio-faktoreen bitarteko adipogenesiaren kontrola.

Desberdintze-prozesuan zehar adierazpena murrizten duten geneen artean Pref-1 
(Preadipozitoen 1 Faktorea, Preadipocyte Factor-1) aipa daiteke. Faktore hori preadi-
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pozitoetan kantitate handian agertzen da eta bere espresioa desberdintzapenarekin 
batera txikituz doa, adipozito helduetan guztiz desagertzen den arte.

4.	gertaera	berantiarrak	eta	bukaerako	diferentziazioa:

Adipozito kulturen desberdintzapenaren azken fasean de novo lipogenesia nabarmen 
handitzen da. Beraz, bide metaboliko horretan parte hartzen duten entzimen 
adierazpenaren eta aktibitatearen emendioa beha daiteke, gantz-azido sintasarena, 
entzima malikoarena eta glizerol 3-fosfato deshidrogenasarena, besteak beste. Etapa 
honetan intsulina-hartzaileen eta intsulinaren mendeko glukosa garraiatzaileen 
(GLUT4ren, Glucose transporter type 4ren) kopurua ere handitzen da, eta ondorioz, 
intsulinarekiko sentikortasuna ere areagotu egiten da.

Adipozitoen desberdintzapenak b1 hartzaile adrenergikoak murriztu egiten ditu, eta 
b2 eta b3 hartzaileak berriz, gehiagotu. Guztira, adipozitoaren hartzaile adrenergikoen 
kopurua handitu egiten da.

Gainera, adipozitoen berezko beste gene batzuk adierazi eta produktuak sinteti-
zatzen dira, hala nola, aP2 proteina, adipozitoen gantz-azidoen proteina finkatzailea eta 
perilipina, lipido-tantetan agertzen den proteina. Gainera, etapa honetan adipozitoak 
aktibitate endokrinoa eta parakrinoa duten faktoreak ekoizten hasten dira, leptina, 
adipsina, PAI-1 (1 motako plasminogeno-aktibatzailearen inhibitzailea, plasminogen 
activator inhibitor-1) eta angiotentsina adibidez.

Adipogenesian parte hartzen duten beste hainbat transkripzio-faktore deskribatu 
dira. Azaldu direnak bezain erabakigarriak ez badira ere, adipozitoen garapenaren beste 
arlo edo funtzio batzuk erregula litzaketela uste da. Aipagarriak dira erretinoikoaren 
hartzaileen antzeko nukleo-hartzaileak (ROR, Retinoic acid receptor-related Orphan 
Receptor), estrogenoen hartzaileen antzeko α nukleo-hartzaileak (ERRα, Estrogen-
Related orphan Receptor a), transkripzio-aktibatzaile eta seinaleen transduktore fami-
liako proteinak (STAT, Signal Transducer and Activators of Transcription), T zelula aktiba-
tuen nukleo-faktorea (NFAT, Nuclear Factor of Activated T-cells), mugikortasun handiko 
zenbait proteina (HMG, High Mobility Group protein) eta AMP ziklikoaren erantzun-
elementuaren proteina lotzailea ere bai (CREB, cAMP Response Element Binding 
protein).

Amaitzeko, aipatu behar da ikerketa askok in vitro eta in vivo adipogenesiari eragiten 
dioten zelula barneko transdukzio-seinaleak eta zelulaz kanpoko faktoreak deskribatu 
dituztela. Lehenengoei dagokienez, desberdintze-prozesua inaktibatu egin daiteke Pref1 
bezalako proteina inhibitzaileen espresioaren bitartez. Pref1k PPARγ eta C/EBPαren 
adierazpena inhibitzen du, zelulak desberdindu gabe mantenduz. Pref1-z gain, 
adipogenesia negatiboki erregulatzen duten zelula barneko beste seinale batzuk 
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identifikatu dira: Foxo1, Foxa2, WNT-10b, SMAD-3, GATA-2 eta GATA-3 besteak beste. 
Adipogenesiari eragiten dioten zelulaz kanpoko faktoreen artean, intsulina, 
glukokortikoideak eta hormona tiroideoak ditugu. Badira adipozitoen eraketaren zelulaz 
kanpoko inhibitzaileak ere, hala nola, zitokina batzuk, molekula lipidikoak, genisteina eta 
proteasen inhibitzaileak.

Erlazionatutako asaldu genetikoak

Genetikoki eraldatutako esperimentazio-animaliengan egindako ikerketetan C/EBP 
isoformen eta PPARγren gabezia duten saguek (C/EBP eta PPARγ knockoutek) 
gantz-ehuna garatzeko arazoak dituztela kausitu da.

Gizakiengan ez da obesoek PPARγ gehiago espresatzen dutela adierazten duen 
daturik aurkitu. Hala ere, PPARγ kodetzen duen genearen mutazioak deskribatu dira. 
Mutazioetako batean 2. exoian guanina base bat timina batek ordezten du, eta horren 
ondorioz, 115. gunean prolina aminoazidoa beharrean glutamina agertzen da. Mutazioa 
deskribatu zen ikerketan 358 pertsonek hartu zuten parte, 237 meheak ziren eta ez zuten 
mutaziorik aurkezten, gainerako 121 lagunak obesoak ziren, eta haien artean lauk 
mutazioa agertu zuten. Beste ikerketa batzuetan ezin izan da mutazio hori aurkitu. 
PPARγren mutazio ohikoena 12. kodoian prolina alaninak ordeztean datza, kaukasiar 
biztanleriaren % 0,12an eta txinatarren % 0,01ean agertzen da. Mutazio horren inguruan 
kontraesana dago, ikerketa batzuek mutazioa gorputz-masa indizearen (GMIaren) 
emendioarekin erlazionatu baitute eta beste batzuek, berriz, ez. Mutazioaren 
agerpenaren garrantzia pertsona obesoa izatearen edo dietako gantz-azido poliasegabe/
ase erlazioaren mendekoa izatea gerta liteke.

Faktore dietetikoen eragina

Zelula-kulturetan eta esperimentazio-animaliengan egindako entseguek elikagaien 
garrantzia agerian jarri dute. Esate baterako, azido erretinokikoak eta gantz-azidoek 
adipozitoen desberdintzapenaren estimulazioan eragiten dute. Azido erretinokikoa 
adipozitoen desberdintzapenaren inhibitzaile indartsua da, hazkuntza-medioan gehitzen 
denean adipozitoaren barruan lipido metaketa murriztu eta desberdintzapenaren 
zelula-adierazleen espresioa mugatzen du. Gantz-azido poliasegabeek, berriz, 
preadipozitoen desberdintzapena estimulatzen dute in vitro, baina in vivo, 
adipozito-kopurua handitzen badute ere, gantz aseek baino emendio urriagoa eragiten 
dute.

Garapenaren etapa goiztiarretan faktore nutrizionalek berebiziko garrantzia dute. 
Arratoiekin egindako ikerketetan ikusi denez, kafetegi-dieten bidezko gainelikadurak 
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helduaroan itzulgarria den gorputz-pisuaren emendioa eragiten du, gainelikadura 
garapenean zehar egiten bada, berriz, ez da itzulgarria. Gizakiengan antzeko egoera 
gertatzen da, helduaroan elikadura-eredu okerren (gehiegizko energia-hartzearen) 
ondorioz edo/eta aktibitate fisiko faltaren ondorioz energia-oreka positiboa gertatzen 
denean gorputzeko gantz-masaren emendioa adipozitoen tamaina handituz gertatzen 
da. Hori bera haurtzaroan edo nerabezaroan gertatzen denean, aldiz, adipozitoen 
tamaina handitzeaz gain, zelula-kopurua ere areagotzen da, gehiegizko gorputz-gantzaren 
etorkizuneko tratamendurako okerreko pronostikoa dakarrena.

4.3	gantz-Ehun	zuria:	EnErgia-BiltEgirako	
orgaNoa

Esan bezala, triglizeridoak batez ere gantz-ehun zurian metatzen dira, eta organismoko 
energia biltegi nagusia osatzen dute. Adipozitoak triglizeridoen sintesi eta biltegiratzean 
eta triglizeridoen hidrolisi eta mobilizazioan (erretzeko) espezializatutako zelulak dira. 
Beraz, gantz-ehuna ez da inertea, ehun dinamikoa da. Triglizeridoak adipozitoan elkartu 
egiten dira eta gantz-tantak eratzen dituzte hor. Horiek tanta dinamikoak dira, 
katabolismo eta anabolismo egoeran aurkitzen dira uneoro; izan ere, lipolisia eta 
gantz-azido eta glizerolaren berresterifikazioa era koordinatuan gertatzen diren 
erreakzioak dira.

Lipogenesia

Gantz-zelulek energia triglizerido moduan metatzen dute. Adipozitoen triglizerido-
iturri nagusia odoleko kilomikroietako (KMetako) eta oso dentsitate baxuko lipoprotei-
netako (VLDLetako, very low-density lipoprotein-etako) triglizeridoak dira. Lipoproteina 
horien triglizeridoak gantz-ehuneko kapilarren horman kokatutako lipoproteina lipasak 
(LPLk) hidrolizatzen ditu eta gantz-azido askeak eta monoglizerola askatzen. Gantz-
azido askeak adipozitoak hartzen ditu gantz-azidoekiko espezifikoak diren proteina 
garraiatzaileen bitartez, hots, garraio aktiboko prozesu baten bidez. Gantz-azidoak 
adipozito barruan berresterifikatzen dira, eta glizerol-3-fosfato molekulekin triglizeri-
doak sortzen dituzte. Adipozitoak albuminari lotuta garraiatzen diren gantz-azido plas-
matikoak ere har ditzake, eta horiek berresterifikatuta triglizerido bilakatzen ditu 
atzera.

LPL entzima beste ehun batzuek ere adierazten dute: bihotzak, birikek, esne-guruinek, 
muskulu eskeletikoak eta giltzurrunek hain zuzen ere. Bere aktibitatea adierazten duen 
ehunaren behar energetikoen arabera aldatzen da LPL. Elikadura-egoera normalean, 
gantz-ehuneko LPLren aktibitatea handia da, eta baraualdian, berriz, txikiagoa. 
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Entrenamendu fisikoak muskulu eskeletikoko LPLren aktibitatea handitzen du, jarduera 
fisikorako energia lortzeko oxidazio-erreakzioetarako substratu-ekarpena hobetzeko 
hain zuzen. LPLren aktibitatea erregulatzen duten hormona nagusiak intsulina eta 
glukokortikoideak dira; zehazki, entzimaren aktibitatea handitzen dute. LPLren 
espresioa eragiten duen transkripzio-faktore nagusia PPARγ da.

De novo lipogenesia honako hau da: adipozitoko aitzindarietatik abiatuta, glukosatik 
adibidez, gantz-azidoen sintesia. Zitosoleko azetil-A koentzima (azetil-Ako) eta 
NADPH++H+ dira horretarako substratuak, eta prozesuaren faktore mugatzaileak dira. 
Azetil-Ako batez ere glukosatik eta azetatotik lortzen da. Ahalmen erreduzitzailea 
(NADPH), berriz, entzima maliko, glukosa-6P-deshidrogenasa, 6-fosfoglukonato 
deshidrogenasa edo/eta NADP-isozitrato deshidrogenasa entzimek katalizatutako 
erreakzioetan lortzen da. Lipogenesiaren produktu nagusia palmitato gantz-azidoa da, 
16 C atomo dituena eta asea dena. Haren sintesirako 8 azetil-Ako (2 C atomo) lotu egiten 
dira. Gantz-azidoen sintesian azetil-Ako luzatzen ari den katean lotu ahal izateko 
lehendabizi aktibatu egin behar da; horretarako, azetil-Ako karboxilasa entzimak 
karboxilatzen du eta malonil-Ako sortzen du. Erreakzio hori itzulezina da, biotina darabil 
koentzima moduan eta energia behar du. Horrela, gantz-azidoen sintesirako azetil-Ako 
molekula bat luzatuz doa, malonil-Akok emandako 2 C atomo mailaka eransten zaizkio 
gantz-azido sintasa (FAS, fatty acid synthase) deritzon konplexu multientzimatiko 
batek katalizatutako lau erreakzioren bidez. Konplexu horren osagaiak prozesuan 
gertatzen diren erreakzioak katalizatzen dituzten sei entzimak eta azil taldeen proteina 
garraiatzailea (ACP proteina, acyl carrier protein) dira. ACPk prozesuko bitartekariak lotu 
eta aktibatzen ditu, 4-fosfopanteteina (azido pantotenikoaren eratorria) talde 
prostetikoaren bitartez. Luzapen-prozesuan lau erreakzioko segida batean 
(kondentsazioa, erredukzioa, deshidratazioa eta erredukzio-erreakzioak), azil taldeari 
2 C atomo lotzen zaizkio, beraz, palmitatoa eratzeko (16 C atomo) lau erreakzio horiek 
7 aldiz errepikatzen dira.



494 gantz-ehun zuria

1. AKTIBAZIOA:

ACC, azetil-Ako karboxilasa, malonil-Ako eratzeko.

7 Azetil-Ako + 7 HCO3
– + 7 ATP → 7 Malonil-Ako + 7 ADP + 7Pi

2. LUZAPENA:

FAS, gantz-azido sintasa, palmitatoa eratzeko.

Lehen buelta: –

Azetil-Ako + Malonil-Ako + 2 NADPH + 2H+ →

Butiril-ACP + 2Ako-SH + CO2 + 2NADP+ + H2O

Gainerako bueltak: –

Azil-ACP (Cx) + Malonil-Ako + 2 NADPH + 2H+ →

Azil-ACP (Cx+2) + Ako-SH + CO2 + 2NADP+ + H2O

Guztira: –

Azetil-Ako + 7 Malonil-Ako + 14 (NADPH + H+) →

Palmitato (C16) + 8 koA+ 7CO2 + 14 NADP+ + 6 H2O

Guztira:

8 Azetil-Ako + 7 ATP + 14 (NADPH + H+) →

Palmitato (C16) + 8 koA + 6 H2O + 7 ADP + 7Pi + 14 NADP+

4.4 irudia. Lipogenesiaren estekiometria.

Amaitzeko, palmitatotik abiatuta gainerako gantz-azidoak sintetizatzen dira. 
Erretikulu endoplasmikoan elongasek gantz-azidoari malonil-Ako molekula gehiago 
erantsita gantz-azidoa luza dezake, normalean 20 C atomoko kateak lortzen direlarik. 
Bestalde, gantz-azido asegabeen sintesirako desaturasek aldaera aseen kate 
hidrokarbonatuan lotura bikoitzak eratzen dituzte. Aipagarria da entzima horiek 
karboxilo taldetik kontatzen hasita 9. karbono-atomotik aurrera ezin dutela lotura 
bikoitzik sortu. Hori dela eta, ugaztunek ezin dute linoleikoa (C18:2n-6; 9. eta 12. Cetan) 
ez eta α-linolenikoa (C18:3n-3; 9., 12. eta 15.Cetan) sintetizatu, eta beraz, esentzialak 
zaizkie eta dietan hartu behar dituzte.



50

Azetil-Ako karboxilasa eta gantz-azido sintasa beraz, gantz-azidoen sintesian oso 
entzima garrantzitsuak dira, lehenengoa izanik prozesua mugatzen duena. Aipatutako 
entzima lipogenikoak hormonen eta nutrizioaren araberako erregulazioa jasaten dute. 
Baraualdian lipolisia areagotzen da eta, beraz, odoleko gantz-azidoen kontzentrazioa 
handitu egiten da, eta horrek biosintesi lipidikoa inhibitzen du. Egoera metaboliko hori 
elikadura-egoeraren araberako intsulina, glukagoi eta T3 hormonen maila plasmatikoan 
gertatzen diren aldaketek mugatzen dute. Hala, intsulinak eta T3k lipogenesia estimulatu 
egiten dute eta glukagoiak, aldiz, inhibitu. Hainbat ikerketaren ondoren, entzima 
lipogenikoen espresioaren gainean nutrienteek eta hormonek eragiten duten efektua 
SREBPren bidez gertatzen dela demostratu da. SREBPen estekatzaile naturalak 
esterolak dira, proteina horiek transkripzio-faktoreak dira eta gantz-azidoen eta 
kolesterolaren metabolismoan parte hartzen duten geneen adierazpena erregulatzen 
dute.

Lipolisia

Lipolisiaren bidez gantz-ehunean bildutako triglizeridoak hidrolizatzen dira gantz-azidoak 
eta glizerola askatuz, horiek gero beste bide metaboliko batzuetan substratu izango 
dira. Lipolisian hiru erreakzio eta entzima nagusik parte hartzen dute: hasteko, 
triglizeridoak hidrolizatzen dira diglizerido eta gantz-azido aske bana askatuz, 
gantz-ehuneko triglizerido lipasa edo desnutrina (ATGL, adipose triglyceride lipase) 
entzimak batez ere katalizatutako erreakzioan. Ondoren, hormonen mendeko lipasak 
(HSL, hormone dependent lipase) diglizeridoak apurtzen ditu beste gantz-azido bat eta 
monoglizeridoa bereiziz. Azken hori, monoglizerido lipasak hidrolizatu egiten du eta 
ganz-azidoa eta glizerola askatzen dira. Askatutako gantz-azidoak zelulek energia-iturri 
moduan erabil ditzakete edo triglizerido berriak eratzeko berresterifikatu, edota bere 
horretan mobiliza daitezke, hots, plasmara garraia daitezke, albuminari lotuta, beste 
ehunetara heltzeko eta han erregai gisa erabiliak izan daitezen.

Aipatu behar da HSLak ere triglizeridoak hidroliza ditzakeela, baina bere diglizerido 
hidrolasa aktibitatea triglizerido hidrolasa baino hamar bider handiagoa du. ATGLari 
dagokionez, kontrakoa gertatzen da, bere afinitatea hamar bider handiagoa du 
triglizeridoekiko diglizeridoekiko baino.

Lipolisiaren erregulazioa batez ere HSLaren erregulazioaren bitartez gertatzen da; 
izan ere, badirudi bide metabolikoaren erreakzio mugatzailea HSLak katalizatzen duena 
dela. HSLa proteina kinasa A entzimak (PKAk) katalizatutako erreakzioaren ondorioz 
fosforilatzen da, eta beraz, aktibatu egiten da. A proteina kinasak ere aldez aurretik 
aktibatua izan behar du, hori AMP ziklikoak (AMPc) egiten du. Beraz, AMPc-ren sintesia 
edo emendioa eragiten duten molekulek lipolisia estimulatzen dute, hala nola, 
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katekolaminek, hazkuntza-hormonak, serotoninak edo glukagoiak. Hots, hartzaileei 
lotzean G proteina estimulatzaileak aktibatzen dituzten hormonek estimulatzen dute 
lipolisia. Hormona horiek hartzaileari lotzean G proteina estimulatzaileen aktibazioa 
eragiten dute, eta ondorioz, adenilato ziklasa entzima estimulatuta, AMPc-ren sintesia 
gertatzen da, A proteina kinasa aktibatuko duena, zeinek, halaber, HSLa fosforilatu eta 
aktibatuko duen. Jauzi hori, adibidez, katekolaminak hartzaile b-adrenergikoetara 
lotzean gertatzen da. Aldiz, hartzailea G proteina inhibitzaileen bidez adenilato ziklasari 
lotua duten hormonek lipolisia inhibitzen dute. Hormona horiek hartzaileari lotzean 
AMPc-ren ekoizpena murrizten dute, eta beraz, A proteina kinasa gutxiago aktibatzen da 
eta ondorioz HSL gutxiago ere bai. Hori katekolaminak hartzaile α2-adrenergikoei eta 
adenosina-hartzaileei lotzean gertatzen da. Katekolaminek beraz, lipolisian efektu 
bikoitza dute eta haien efektu lipolitiko osoa hartzaile α- eta b-adrenergikoen arteko 
orekaren araberakoa izango da.

ATGL HSL MGL
TG DG MG

GA GA GA

G

4.5 irudia. Lipolisia.

Aipagarria da PKAren fosforilazioak gantz tantari lotuta dauden zenbait proteinaren 
fosforilazioa ere eragiten duela, perilipinaren fosforilazioa adibidez. Perilipinaren 
fosforilazioak lipolisiaren erregulazioan berebiziko garrantzia du. HSLari dagokionez, 
HSLren aktibitatea are gehiago indartzen du. ATGLari dagokionez berriz, perilipina 
fosforilatzen denean 58-identifikazio geniko erlatibo (Comparative Gene Identification-58, 
CGI-58) deitutako proteinarekin duen lotura apurtzen da. Ondorioz, CGI-58 libre geratzen 
da eta ATGLarekin lotu egiten da, horrek ATGLaren fosforilazioa eta aktibazioa eragiten 
duelarik. Beraz, ATGLk ere aktibatua izateko fosforilatu beharra dauka, fosforilazio hori 
PKAk zuzenean eragiten ez badu ere, kinasa horrek ATGLren aktibazioan paper 
garrantzitsua joka dezake.

Badira lipolisian eragiten duten beste hormona eta proteina batzuk. Glukokortikoideek 
lipolisia aktibatzen dute AMPc-ren bideari jarraitu gabe, HSLaren gaineko efektu zuzena 
eraginez. Intsulinak, E prostaglandinak eta azido nikotinikoak HSLaren aktibitatea 
inhibitzen dute. Intsulinak adibidez, fosfatidilinositol kinasa 3 entzimari lotutako 
hartzaileen bitartez dihardu; entzima horren aktibazioak fosfodiesterasa III. entzimaren 
aktibazioa sortzen du, AMPc-ren inaktibazioa katalizatzen duena 5’AMP sortuz, eta, 
beraz, HSLaren inaktibazioa ere gertatzen da. Horrez gain, lipolisi-maila basal bat aurkitu 
da, hormonekiko independentea dena.
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4.6 irudia. Lipolisiaren erregulazioa.

Laburbilduz, triglizeridoen sintesia eta degradazioa organismoan era konstantean 
gertatzen diren bi prozesu metaboliko dira. Gantz-ehunak horien arteko orekaren 
arabera metatu edo galdu egiten du gantza. Horren guztiaren kontrola hiru mailatan 
gerta daiteke: 1) kontrol akutu homeostatikoa, 2) kontrol kroniko homeorretikoa eta 
3) gantz-ehunaren kontrol autonomoa. Kontrol homeostatikoa hormonek —intsulinak, 
adibidez— eta, katekolaminen bitartez, nerbio-sistema autonomoak gauzatzen dute. 
Intsulinak lipogenesia eta lipoproteina lipasaren aktibitatea estimulatu eta lipolisia 
inhibitzen du. Katekolaminek lipolisiari eragiten diote batez ere; aktibatu edo inhibitu 
egiten dute beren hartzaile moten kontzentrazioen arabera. Adenosinak eta 
E prostaglandinak lipolisia inhibitzen dute. Kontrol kroniko homeorretikoaren helburua 
egoera fisiologiko berezietako beharretara moldatzea da. Adibidez, edoskitzaroan 
lipogenesia murriztu eta estimulu lipolitikoekiko sentsibilitatea handitzen da. Kontrol 
autonomoa, aurreko kasuetan ez bezala, gantz-ehunak berak egiten du berak ekoitzitako 
adipokinen bitartez. Adipokinen artean TNF-α da aipagarria, lipolisia estimulatu eta 
lipogenesia eta LPLren aktibitatea inhibitzen baititu.
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4.7 irudia. Triglizeridoen sintesi, bilketa eta degradazioa adipozitoan.

Gantz-ehuneko metabolismoa eta gantz-biltegien banaketa

Organismoko zonaldeetako gantz-metaketaren tamaina mobilizazio eta biltegiratze 
lipidiko prozesuen zonaldekako orekaren aldaketek mugatzen dute. Horrela, emaku-
meek gantza periferikoki biltegiratu ohi dute eta gizonek berriz, banaketa zentral edo 
abdominala aurkezten dute. Hori emakumeengan erraietako gantz-biltegietan mobili-
zazio lipidikoa errazten duten prozesuak gizonetan baino suspertuago daudelako 
gertatzen da, eta larruazalpeko gantz-ehun periferikoetan aldiz, lipidoen biltegiratzea 
errazten duten prozesuak. Obesitatean ere bi aldaera mota bereizten dira: periferikoa 
eta abdominala. Azkena asaldu metaboliko eta kardiobaskularren garapenarekin erla-
zionatzen da. Obesitate abdominalaren patogenesia erraietako eta larruazalpeko 
gantzen lipolisien arteko zonaldekako ezberdintasun handiagoa izateak eragin lezake. 
Horrela, larruazalpeko gantz abdominalak katekolaminei gutxiago erantzuten die, 
lipolisi gutxiago eginez, eta errai-gantzan aktibitate lipolitikoaren estimulazioa gerta-
tzen da. Errai-gantzaren tamainaren handitzeak eta aktibitate lipolitikoak eragindako 
gantz-azido askeen emendioa gibeleko asaldu metabolikoen erantzulea dela dirudi, 
hipertriglizeridemia, hiperintsulinemia, intsulinarekiko jasankortasuna eta abar eragin 
dezaketen asalduak.



54

Erlazionatutako asaldu genetikoak

PPARγk LPLren adierazpena erregulatzen duenez, transkripzio-faktorearen espresioaren 
asalduek gantz-ehunak gantza biltegiratzeko duen joeran eragin dezaketela pentsa 
daiteke. Transkripzio-faktore hori ez duten saguek gantzetan aberatsa den dieta hartzean 
sagu normalek baino gantz-ehunaren emendio txikiagoa dutela hauteman da. Obesitate 
animalia-ereduetan, PPARγren adierazpena animalia iharrena baino handiagoa ote den 
asko ikertu da baina lortu diren emaitzak kontraesangarriak dira. Adibidez, Zucker (fa/fa) 
arratoi obesoen kasuan zenbait ikerlarik ez dute Zucker iharrarekiko ezberdintasunik 
aurkitu, beste batzuek, berriz, adierazpenaren bikoizketa aurkitu dute.

Gizakiengan, gantz-ehuneko gantz-azidoen biltegiratzea batez ere LPLren jardueraren 
araberakoa da. Hala ere, LPL gabezia duten gaixoek gantz-ehunean triglizeridoak metatu 
ditzaketela hauteman izan da. Horrek de novo lipogenesia bezalako mekanismoen edo 
adipsina/ASP sistema bezalako bide alternatiboen eragina iradokitzen du.

Triglizeridoen sintesiari dagokionez, bide metabolikoaren akatsak fenotipo argalarekin 
lotu daitezkeela uste da. Horrela, triglizeridoen biosintesian azken erreakzioa katalizatzen 
duen azil-koA:diazilglizerol transferasa (DGAT) entzima mikrosomalaren gabezia 
homozigotikoa duten saguek gantz-ehun masa txikiagoa dute, eta obesitatearen 
garapenarekiko erresistenteak dira. Zucker (fa/fa) arratoi obesoarengan gertatzen den 
gehiegizko gantz metaketaren arrazoi nagusia hiperfagia bada ere, gantz-ehun zurian 
LPL eta entzima lipogenikoen aktibitatearen emendioa dutela ikusi da. NPYk LPLren eta 
entzima lipogenikoen jarduera estimulatzen du, nutrienteak anabolismora, eta ez 
katabolismora, bideratuz. Beraz, animaliak dituen NPY kontzentrazio altuek lipidoen 
metatze- eta lipogenesi-tasa handietan zerikusia izan lezakete.

Lipolisiari dagokionez, badira estimulu adrenergikoen aurrean lipolisi-defizita eta 
obesitate genetikoa duten animalia-ereduak, hala nola, Zucker (fa/fa) arratoi obesoa. 
Erantzun-gabezia hori azaltzeko hainbat arrazoi proposatu da: b3-hartzaile adrenergikoen 
kopuru urria, adenilato ziklasaren (eta beraz AMP ziklikoaren) asalduak eta 
hipotiroidismoa. Gizakiengan ahalmen lipolitikoak osagai genetiko heredagarria du. 
Zenbait ikerketatan deskribatu denez, badira pertsona obesoak HSL eta hartzaile 
b-adrenergikoak kodetzen dituzten geneen aldaera poligenikoak dituztenak. Horiek 
gantz-ehunaren tamaina handiagoarekin erlazionatu dira, izan ere, ez lipasek ezta 
hartzaileek ere ezin dute mobilizazio lipidiko egokia eragin.

Bizimoduaren garrantzia

Elikadura-motak eta dietako gantz-azidoen profilak gantz-ehunaren erantzun lipolitikoa 
mugatzen du. Dietaren efektua honako mekanismoen bitartez gertatzen da: mintzeko 
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proteinen konformazioaren aldaketen bitartez, transdukzio sistemen eraginkortasu-
naren aldaketen bitartez eta triglizeridoen osagaien aldaketen bitartez.

Dietako profil lipidikoak adipozitoen mintz plasmatikoko fosfolipidoen gantz-azidoen 
osaerari eragiten dio, zeinek mintzeko lipido eta proteinen (adibidez hartzaile 
adrenergikoen edo G proteinen) arteko elkarrekintzak mugatuko dituen. Horrela, 
elkarrekintza-motaren arabera proteinek konformazio bat ala bestea izango dute, 
hartzaileak-agonistak (katekolaminak esaterako) afinitatea eta hartzaile-G proteina 
elkarrekintza mugatuko duena. Mintzaren osaera lipidikoak ere bere propietate 
físiko-kimikoak ezartzen ditu, mintzaren beraren jariakortasuna horietan nagusietakoa 
izanik. Jariakortasunaren aldaketek hartzaileen mintz barneko mugikortasuna mugatzen 
dute, hots, hartzailearen migrazioa mintzaren kanpoaldetik barrualderaino. Azken hori 
garrantzitsua da, mintzaren barrualdean hartzailea zitoplasmarekin kontaktuan 
adenilato ziklasari lotzea mugatuko baitu. Are handiagoa da mintzaren jariakortasuna 
zenbat eta gantz-azido poliasegabe kantitate gehiago izan bertan. Beraz, kasu horretan 
mintzean barneko hartzaile adrenergikoen migrazioa erraztuko lukete gantz-azidoek.

Bestalde, dietako gantz-azidoen osaerak biltegiratutako triglizeridoen profilari 
eragiten dio. Adipozitoetan gordetako triglizeridoen osagai dira gantz-azidoak, eta haien 
askapena selektiboa da: kate-luzera jakin baterako askapen-erraztasuna 
asegabetasun-mailarekin batera handitzen bada ere, asegabetasun-gradu berdinerako 
murriztu egiten da askapena kate-luzera handitzean. Gantz-azidoen askapenaren 
selektibitateari buruzko ikerketa gehienak in vitro egin dira, beraz, emaitzok oraindik in 
vivo berretsi behar dira.

Dietaren osaera ere entzima lipogenikoen jardueraren erregulaziorako garrantzitsua 
da. Zehazki, gantz-azido asegabeek lipogenesia murrizten dute bai gibelean bai 
gantz-ehunean, entzima lipogenikoak kodetzen dituzten geneen adierazpena gutxitzen 
baitute. Elikagaien indize gluzemikoak eta kaltzioak ere eragina dute prozesu horretan. 
Beraz, elikadura-mota gorputzaren gantz-metaketan erabakigarria dela esan daiteke; 
izan ere, triglizeridoen biltegiratzean parte hartzen duten bide metabolikoei eragiten 
die.

Elikaduraz gain, jarduera fisikoa ere kontuan hartu behar da. Horrela, gizakiengan 
egindako ikerketek ariketa fisikoak gantz-ehunaren ahalmen lipolitikoa handitzen duela 
ondorioztatu dute. Hori azal lezakeen mekanismoa ez dago guztiz argi. Zenbait adituk 
ariketa fisikoak HSLren adierazpena handitzen duela proposatu dute. Baina beste 
batzuek berriz, efektua α2-hartzaile adrenergiko antilipolitikoen kopuruaren 
murrizketaren eta b-hartzaile adrenergiko lipolitikoen kopuruaren eta afinitatearen 
emendioaren ondorioa dela proposatu dute, lipolisi-jauzian beste aldaketarik gertatu 
gabe.
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4.4 makroNutrieNteeN baNaketa

Gorputzeko ehunetako makronutrienteen banaketa gantz-ehunaren hazkuntza 
mugatzen du. Makronutrienteen banaketaren asalduek, beraz, fenotipo obesoa sor 
dezakete. Hori adibidez, nutrienteak oxidatuak izan daitezen muskulura bideratu 
beharrean, batez ere gantz-ehunera biltegiratzeko bideratzen direnean gertatzen da.

Gorputz-pisuaren mantentzeak dietaren bidez hartutako energiaren eta organismoak 
erretzen duenaren artean oreka neutroaz gain, nutrienteen oreka neutroa ere behar du. 
Oxidatzen diren substratu energetikoen osaera dietaren makronutriente-banaketaren 
araberakoa dela esan nahi du horrek. Egun ez dira guztiz ezagutzen organismoak 
substratu metabolikoen erabileraren erregulazio homeostatikorako eta gantzaren 
kontrolerako darabiltzan mekanismoak. Hala ere, karbohidratoen eta gantzen 
metabolismoen arteko elkarrekintzak eta gluzidoen eta proteinen oxidazioa ingestaren 
arabera doitzeko ahalmena ondo definitu dira. Elikagai-hartzean egindako aldaketek 
substratuen oxidazioan eragindako efektuen tamainak dietaren osaerak gorputz-pisuan 
eta -konposaketan epe luzera izango dituen efektuak aurresan ditzake.

Karbohidratoak organismoan glukogeno moduan gibelean eta muskulu eskeletikoan 
biltegiratzen dira. Glukogenoa biltegiratzeko ahalmena murritza da. Gibeleko biltegiak 
100-120 g izan ditzake, muskuluak glukogenoa biltegiratzeko gibelak baino ahalmen 
txikiagoa badu ere, gorputz-pisuaren % 20-30 osatzen duenez glukogeno muskularra 
200-500 g izatera hel daiteke, banakoaren gorputz-tamainaren eta hartutako 
karbohidrato-kopuruaren arabera. Kantitate horiek egunean zehar gorabeherak izaten 
dituztela aipatu beharra dago, egiten den elikagai-hartzearen eta jarduera fisikoaren 
araberakoak. Horrela, karbohidrato gehiegi hartzen direnean ezin dira denak bildu. 
Aukera bat karbohidrato soberakinak lipido bihurtzea da, horiek biltegiratuak izan 
daitezen. Baina, gizakiak gantz-ehunean karbohidratoak lipido bilakatzeko beharrezko 
entzima-taldea badu ere, bide metaboliko hori ez da normalean aktibatzen; izan ere, 
horren kostu energetikoa oso altua da (% 25), egunean karbohidrato-gantz bilakaera 
gehienez 12 g dela uste da.

Organismoko gantz biltegiak tamaina handikoak dira (zenbait kilogramokoak), 
glukogenoarenak ez bezala. Gainera, zabaltzeko ahalmen handia dute, normalean 
hipertrofia prozesuen bidez, nahiz eta batzuetan hiperplasia bidez ere egiten duten. 
Hori dela eta, gehiegizko lipido-hartzearen ondorioz, karbohidratoen orekan ez bezala, 
ez da beraien oxidazioa estimulatzen, triglizerido moduan gorputzeko gantz-biltegietan 
biltegiratzen dira. Aldaketa hori dakarren bide metabolikoaren energia-gastua 
hartutako energiaren % 3 besterik ez da. Beraz, gantzaren metabolismo oxidatzailean ez 
dago pisuaren emendioa ekiditeko gehiegizko lipido ingesta zuzendu dezakeen epe 
laburrerako erregulazio egokirik.
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Beraz, karbohidratoetan aberatsa den dietak nutriente horren beraren erabilera 
sustatzen du oxidazioan energia-substratu gisa. Horrela, jan ondoren intsulinaren 
askapena estimulatzen da, glukosaren mendeko organo eta ehunetan glukosaren 
hartzea sustatu eta glukosaren askapen hepatikoa inhibitzen duena. Intsulinak muskulu 
eskeletikoan eta gibelean glukogenoaren sintesia ere estimulatzen du. Gainera, 
hormona horrek gantz-ehuneko gantz-azidoen askapena inhibitzen du, lipolisia inhibitu 
eta LPL aktibatuz lipoproteinetatik gantz-azidoen ehunerako sarrera aktibatzen baitu. 
Jan ondorengo gluzemia eta intsulinemiaren emendioak, gantz-azido plasmatikoen 
murrizketarekin batera, glukosaren oxidaziotik lortzen den energiaren portzentajea 
handitu eta gantz-azidoen oxidaziotik datorrena murriztu egiten du. Aitzitik, gantzetan 
aberatsa den dietaren ondorioz, gantz metaketaren emendioa gertatzen da, 
gantz-azidoen oxidazioa estimulatu gabe.

Fosforilazio oxidatiborako substratu metabolikoen nahasketaren osaera egunean 
zehar aldatuz doa. Aldaketok eduki proteikoari gutxi eragiten diote, eta glukogeno 
hepatikoaren kontzentrazioa ere muga batzuen barruan mantentzen da. Izan ere, 
organismoak lehentasuna gantzaren oreka mantentzeari baino, hartutako karbohidrato 
eta proteinen arabera glukosa eta aminoazidoen oxidazioa, hurrenez hurren, doitzeari 
ematen dieten mekanismo metaboliko eta endokrinoak garatu ditu. Lehentasun 
metaboliko horiek ulergarriak dira proteinen garrantzi funtzionala eta garunari eta 
glukosaren mendeko zelula eta ehunei beharrezko glukosa nahikoa eskaintzearen 
beharra kontuan hartuz gero. Horrela, eguneroko energia-orekaren gorabeherak 
gantz-biltegien emendio edo murrizketen bitartez konpentsa daitezke, gibeleko 
glukogenoak baino 50-200 bider handiagoko metatze-ahalmena baitute.

Erlazionatutako asaldu genetikoak

Ikerketa askok iradoki dute genetikoki gantza oxidatzeko ahalmen handiagoa duten 
pertsonek obesitatea garatzeko joera txikiagoa dutela. Hipotesi hori ondoren azaltzen 
diren ebidentziek ere berretsi dute. Alde batetik, pertsona bakoitzaren ahalmen 
oxidatzaileari dagokionez, 1 motako muskulu-zuntzen (oxidatzaileak, uzkurketa 
geldokoak), 2A motakoen (oxidatzaileak/glukolitikoak, uzkurketa azkarrekoak) eta 2B 
motakoen (glukolitikoak, uzkurketa azkarrekoak) arteko proportzioa garrantzitsua da. 1 
eta 2A motako zuntzek intsulinaren efektua gehiago sumatzen dute, sentikorragoak 
dira, 2B motakoak baino. Arratoiengan egindako ikerketetan ikusi denez, obesitatea 
garatzeko joera duten arratoiek 1 motako askoz zuntz-kopuru txikiagoa dute, 
obesitatearekiko erresistenteak direnak baino. Gizakietan antzeko emaitzak aurkitu dira, 
korrelazio negatiboak kausitu dira vastus lateralis muskuluko 1 motako zuntz oxidatzaile 
geldo portzentajearen eta gorputz-gantzaren portzentajearen eta atsedeneko 
metabolismoaren artean. Bestalde, dieta hiperlipidikoa hartu ondoren gantzaren 
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oxidazioa handitzeko ahalmena pisu normala duten pertsonetan obesoetan baino 
handiagoa dela hauteman da. Horrek obesoak obesitatea garatzen jarraitzeko 
sentikorrago egiten ditu.

Bizimoduaren garrantzia

Dieta hiperlipidikoa hartzeak gainpisuaren eta obesitatearen garapena errazten du, 
gehiegizko energia-hartzea errazten baitu. Hala ere, dieta hiperlipidikoek gantzaren 
metaketan eragiten duten efektua ez da horregatik bakarrik azaltzen, organismoak 
karbohidratoak eta gantzak metabolikoki erabiltzeko moduak ezberdinak izatearekin 
ere erlazionatzen da. Esan bezala, organismoak ezin du hartutako gehiegizko gantz 
guztia oxidatu, eta beraz, haren patu metabolikoa gantz-ehunean biltegiratzea da.

Bestalde, ariketa fisikoak gantz-azido askeen b-oxidazio mitokondrialeko entzima 
mugatzailearen aktibitatea handitzen du. Beraz, bizimodu aktiboak gantzaren oxidazioa 
nutrientearen ingestara doitzea errazten du, eta lipidoen oreka neutroa lortzen da. Hori 
gorputz-gantzaren metaketa ekiditeko eta gorputz-pisua mantentzeko beharrezko 
egoera metabolikoa da.

4.5	gantz-Ehun	zuria:	organo	Endokrinoa

Jatorriz gantz-ehun zuria energia-biltegirako organo pasiboa zela uste zen, segur aski 
ehunaren, eta batez ere adipozito zuriaren, itxurazko xumetasun histologiko eta 
metabolikoagatik. Dena den, obesitatearen prebalentziaren emendioak ehunaren 
metabolismoaren inguruko ikerketa zientifiko sakona garatzea eragin du. Gainera, 
leptinaren aurkikuntza ehunaren izaera endokrinoa demostratzeko giltza izan da.

Gantz-ehun zuriak jariatzen dituen eta prozesu metabolikoen erregulazioan parte 
hartzen duten hainbat faktore proteiko identifikatu dira. Badirudi horietako batzuek 
obesitatearekin erlazionatutako zenbait patologiaren etiologian parte hartzen dutela.
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0. eguna

10. eguna

4. eguna

20. eguna

4.8 irudia. 3T3-L1 adipozitoen adipogenesia egunen arabera.

Hasiera batean adipozitoek jariatzen dituzten proteina horiei “adipozitokina” 
zeritzen. Baina ondoren, “adipokina” izen alternatiboa proposatu zen. Adipokinak 
adipozitoek sintetizatu eta jariatutako proteina bioaktiboak dira eta era lokalean 
(autokrino/parakrinoan) edo sistemikoan (endokrinoan) dihardute. Egia esan, 
kuantitatiboki gantz-ehun zuriak jariatzen duen produktu nagusia gantz-azidoak dira. 
Horiez gain, ehunak beste hainbat molekula lipidiko ere jariatzen ditu, hala nola, 
kolesterola, erretinola, hormona esteroideoak edo prostaglandinak. Baina molekula 
lipidiko horiek guztiak ez direnez adipozitoaren genoman oinarrituta sintetizatzen, ez 
dira adipokinatzat hartzen. Amaitzeko, gantz-ehunak hartzaile asko ere adierazten 
dituela aipatu behar da.

Beraz, gantz-ehuna energia biltegiratzeko eta askatzeko beharrezko organoa izateaz 
gain, gainerako organoekin, NSZ barne, komunikazioa mantentzeko beharrezko tresnak 
ditu. Horrela, sare elkarreragile baten bitartez prozesu biologiko askotan parte hartzen 
du, hala nola, energiaren metabolismoan eta zenbait funtzio neuroendokrino eta 
immunitariotan.

Gainera, gantz-ehunaren funtzio endokrinoaren garrantzia bere gehiegizko edo 
gutxiegizko pisuaren ondorio kaltegarriek nabarmentzen dute. Horrela, gantz-ehunaren 
funtzio endokrinoaren ikerketa sakonak gehiegizko gantz-ehunaren (obesitatearen) edo 
ehunaren gabeziaren (lipoatrofiaren) ondorio osasungaitzak hobeto ezagutzea 
ahalbidetu du.
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Amaitzeko, gantz-ehunak adipozitoez gain ehun konektiboa, estroma-zelulak eta 
zelula immunitarioak ere badituela aipatu beharra dago. Horregatik, adipozitoek hainbat 
molekula jariatzen badituzte ere, beste proteina batzuk ere gantz-ehuneko atal ez 
adipozitikoak jaria ditzake.

Adipokinak

Lehendabizi identifikatu ziren adipokinak LPL entzima, adipsina eta nekrosi tumoralaren 
α-faktorea (TNF-α, Tumor Necrosis Factor-a) izan ziren. Hala ere, 1994an leptina aurkitu 
zen arte adipozitoak ez ziren zelula endokrino bezala aintzatetsi. Egun, 50 adipokina 
baino gehiago deskribatu dira, eta haien artean oso desberdinak dira egitura proteikoari 
eta funtzio fisiologikoari dagokienez. Esan bezala, era autokrino/parakrino edo 
endokrinoan aritzen dira.

Gantz-ehunak jariatzen dituen molekulak beren funtzioaren arabera sailkatzen dira, 
honela:

1) janguraren erregulazioan eta energia-orekan parte hartzen duten adipokinak: 
leptina, adiponektina, adipsina, barauak eragindako gantz-faktorea (FIAF, 
fasting induced adipose factor edo angiopoietin-like protein 4) eta zitokina 
batzuk (TNF-α, IL-1b eta IL-6).

2) metabolismo lipidikoan dihardutenak: kolesterol-esterrak garraiatzen dituen 
proteina, erretinola lotzen duen proteina (RBP, retinol binding protein) eta 
LPL.

3) intsulinarekiko sentikortasunean inplikatutakoak: adiponektina, TNF-α eta 
erresistina.

4) erantzun immunitarioarekin eta hanturarekin erlazionatutakoak: TNF-α eta 
interleukinak ( IL-1b, IL-6, IL-8 eta IL-10).

5) fase akutuko erantzuneko proteina erreakzionatzaileak: haptoglobina eta A 
amiloide serikoa.

6) funtzio baskularraren homeostasian parte hartzen dutenak: angiotentsina, 
plasminogeno-aktibatzailearen 1-inhibitzailea (PAI-1, plasminogen activator 
inhibitor-1) eta adiponektina.

7) angiogenesian dihardutenak: endotelio baskularreko hazkuntza-faktorea 
(VEGF, vascular endothelial growth factor).

8) ugalketa-funtzioa betetzen duten hormonak: estrogenoak.
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4.9 irudia. Gantz-ehunak jariatutako produktu nagusien eskema.

leptina

Leptina kodetzen duen geneari ob deritzo eta gizakiaren kasuan 7q31.3. kromosoman 
dago. Zentralki hipotalamoko guneetan janguraren erregulazioan dihardu, eta 
periferikoki energia-gastuaren erregulazioan, orotara gorputz-pisuaren erregulazioan 
berebiziko garrantzia izanik. Sei isoforma aurkezten dituen Ob-R hartzailearen bitartez 
aritzen da, zein organismo osoan zehar agertzen den, hala nola, garun, plexu koroideo, 
bihotz, gibel, giltzurrun, birika, heste, testikulu, giltzurrun gaineko kapsula, obulutegi, 
umetoki, bare, muskulu eskeletiko, gantz-ehun zuri eta marroian. Horrek, leptinak 
organismoan funtzio-espektru handia betetzen duela adierazten du.

Leptina batez ere gantz-ehun zuriko adipozitoek ekoitzi eta jariatzen duten hormona 
da. Hala ere, beste ehun askok ere ekoizten dute, muskulu eskeletikoak, garunak, 
urdailak, karenak, ugatz-epitelioak, obulutegiak edo fetuaren zenbait ehunek, esaterako. 
Odolean proteina garraiatzaileei lotuta garraiatzen da. Haren jariaketa erritmo 
zirkadianoen araberakoa da, eta maila altuena gauerdian, azken otordutik lau ordutara, 
agertzen da. Gainera, jariaketa pultsuka gertatzen da, pultsu bakoitza 30 minutuko 
iraupenekoa izanik. Egun ez da guztiz ulertzen jariaketa-mota horren esanahi 
fisiologikoa, baina espezie bakoitzaren hipotalamoaren aktibitate neuronalarekin eta 
elikadura-ereduarekin erlazioa izan lezakeela uste da.
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Leptinaren maila plasmatikoak gantz-ehunaren tamainarekin erlazio zuzena du, baina 
hori ez da leptinaren adierazpena eta jariaketa mugatzen duen faktore bakarra. 
Baraualdian edo murriztapen kalorikoan leptina-maila murrizten da eta elikagaia hartu 
ondoren, berriz, handitu. Horrela, iradoki da glukosaren metabolismoa in vitro eta in 
vivon leptinaren jariaketa mugatzen duen faktore nagusia dela: karbohidratoetan urriak 
eta gantzetan aberatsak diren dietek leptina-mailaren emendio txikiagoa eragiten dute 
dieta hipergluzidiko eta hipolipidikoek baino. Gainera, fruktosan aberatsak diren dietek 
leptina-maila murrizten dute.

Leptinaren adierazpena eta jariaketa gantz-masa totalaren araberakoa izateaz gain, 
horren banaketaren araberakoa ere bada. Gainera, hainbat hormonaren eraginaren 
menpe ere badago. Hala, haren maila plasmatikoa sexuaren arabera aldatzen da, 
emakumeengan gizonengan baino handiagoa izanik. Sexuen gorputz-gantzaren 
proportzioen arteko ezberdintasunaren ondorioa izan daiteke hori, eta estrogenoen 
ondorioa ere bai; izan ere, larruazalpeko gantz-ehuna leptina-ekoizle indartsuagoa da 
abdominala baino, eta estrogenoek emakumeetan leptina-ekoizpena estimulatzen 
dute. Gainera, obesoengan, pisu normala dutenen aldean, leptina-maila askoz handiagoa 
da.

OBESITATEA
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INTSULINA

GLUKOKORTIKOIDEAK

ESTROGENOAK

C/EBPα

HAZKUNTZA-HORMONA

BARAUALDIA
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ARIKETA FISIKOA

NERBIO-SISTEMA SINP

AGONISTA ADRENERGIKOAK

TESTOSTERONA
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4.10 irudia. Gantz-ehunaren leptina-sintesiaren erregulazioan parte hartzen duten 
faktore nagusien laburpena.

Gorputz-pisuaren erregulazioari dagokionez, adipozitoek ekoizten duten leptinak 
garunari organismoko gantz-biltegiei buruzko informazioa eskaintzen dio. Horrela, 
energia-oreka positiboa denean, hots, elikagai-hartzeak energia-gastua gainditzen 
duenean, leptinaren maila plasmatikoa handitu egiten da, eta horrek elikagai-
hartzearen inhibizioa eta energia-gastuaren emendioa eragiten du. Aldiz, energia-oreka 
negatiboa denean, baraualdian adibidez, leptina-mailaren murrizketa gertatzen da; 
ingestaren emendioa eta energia-gastuaren murrizketa dakar horrek, eta elikagai-
gabeziaren aurrean organismoan energia biltegiratzeko konpentsazio-mekanismoa da. 
Leptinak, beraz, berebiziko garrantzia du gorputz-pisuaren erregulazioan. Desadosta-
sunak daude leptinaren funtzio nagusia zein den erabakitzeko orduan. Azken urteetan 
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leptina asetasun-seinalea baino baraualdiko seinalea dela proposatu da; bere funtzio 
nagusia elikagai eskasia dagoenean heriotza saihestea izanik, eta ez obesitatea ekiditea.

Odoleko leptinak endozitosi bidez barrera hematoentzefalikoa zeharkatu eta NSZra 
iristen da. Han leptina-hartzaileei lotzen zaie, janguraren kontrolean parte hartzen duten 
hipotalamoko guneetan (nukleo kakotuan, parabentrikularrean, bentromedialean, 
dortsomedialean eta albo-arean) agertzen direnei, hain zuzen. Horrela, leptinak peptido 
orexigenoen adierazpena inhibitzen du eta anorexigenoena estimulatu. Alde batetik, 
nukleo kakotuan elikagai-hartzearen estimulatzaile indartsu biren, NPY eta AgRP 
peptidoen, sintesia murrizten du. Horrez gain, MCHren, orexinen eta galaninaren 
inhibizioa ere sortzen du. Bestalde, leptinak nukleo kakotuko POMC/CART neuronak 
estimulatzen ditu, beraz, α-MSHren jariaketa ere bai, eta jangura inhibitzen du. Beste 
peptido batzuen jariaketa ere estimulatzen du, hala nola, CRF, GALP eta neurotentsinarena. 
Horretaz guztiaz gain, ghrelinak NPY ekoizten duten neuronetan duen efektu positiboa 
ekiditen du leptinak. Laburbilduz, leptinak hipotalamoan sortzen dituen efektuak peptido 
orexigenoen eta anorexigenoen adierazpena eta aktibitatea erregulatuz gauzatzen 
ditu.

Leptinaren administrazioak animaliengan eragiten duen pisu-galera ez da bakarrik 
janguraren murrizketagatik gertatzen, efektu horrekin batera animalien tasa 
metabolikoa handitzen du. Horrela, animalien oxigeno-kontsumoa, termogenesia eta 
lokomozio-aktibitatea handitzen ditu. Gainera, badirudi leptina gantz-ehun marroiko 
UCP1-en adierazpena estimulatzen duela, eta termogenesiaren emendioa dakarrela. 
Gizakiengan leptinaren administrazio exogenoak dituen efektuei dagokienez, berriz, 
eztabaida dago. Leptina-dosi baxuek murriztapen kalorikopean dauden pertsonengan 
energia-gastua handitzen dutela hauteman bada ere, emaitzak ez dira beti 
errepikagarriak izan, eta gainera, beste egoera batzuetan ez da aldaketarik neurtu ez 
metabolismoan ez energia-gastuan. Beraz, gizakiaren kasuan leptinak energia-gastuan 
eragiten duen efektua ez dago batere argi.

Leptinaren bentrikulu-barneko administrazioak apoptosi mekanismoen bitartez 
gantz-ehunaren murrizketa sortzen du. Hori leptinak NSZren bitarteaz eragiten duen 
efektua da; izan ere, bentrikulu-barneko administraziorako erabiltzen den leptina-dosia 
administrazio periferikorako erabiltzen dena baino txikiagoa da. Agian apoptosi hori ez 
da leptinak eragiten duen berezko efektua, baina bai hormonak eragindako aldaketa 
metaboliko eta transkripzionalen jauziaren ondorengo efektua. Horrez gain, hainbat 
ikerlan egin da, in vitro nahiz in vivo, zeinek frogatu baitute zentralki eragiten dituen 
efektuekiko independentea den lipolisiaren emendioa sortzen duela leptinak. Azken 
horrek, beraz, leptinak gorputz-pisuaren eta gantz-biltegien murrizketan eragiten duen 
efektuan parte har lezake.
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Gorputz-pisua erregulatzen duen adipokina izanik, haren sintesiaren, jarioaren zein 
sentsibilitatearen edozein aldaketak pertsonen pisuan asalduak sor ditzake; beraz, 
leptinak obesitatearen patogenesian parte har lezakeela proposatu da. Hala, ob/ob 
saguek leptina kodetzen duen genearen mutazioa dute; ondorioz, haien gantz-ehun 
zuriak ez du leptinarik ekoizten, eta animaliek hiperfagiaren eta gastu energetikoaren 
murrizketaren ondorioz obesitate zorrotza garatzen dute. Gizakiarengan, berriz, ob 
genearen mutazioak aurkitu badira ere, ez dira arruntak. Badago halaber obeso-
portzentaje txiki bat leptina-maila arrunta edo murriztua duena. Horiengan guztiengan 
obesitatea leptina-ekoizpen murriztuagatik edo akastunagatik gara daiteke; beraz, 
pertsona horiek leptinarekin tratatzea zentzuzkoa da, gainera, jangura eta gantz-masa 
murriztearekin batera intsulinaren maila plasmatikoa ere hobetzea lortzen dela aurkitu 
izan da.

Hala ere, gizakiengan egindako ikerketa gehienetan obesoek leptina gehiegi 
adierazten dutela hauteman izan da. Are gehiago, obesoen leptina-mailaren emendioak 
adipokinarekiko erresistentzia garatzen dela adierazten du, hainbat asalduren ondorio 
izan daitekeena. Alde batetik, leptinaren garraio plasmatikoaren alterazioaren edo 
leptinaren garunerako garraio ahalmenaren urritzearen ondorio dela uste da.

Hartzaileak

Garraioa: intrabaskularra

Ekoizpena
Gantz-ehuna

Barrera hematoentzefalikoaren
zeharreko garraioa

4.11 irudia. Hiperleptinemia eragiten duten akatsak.

Bestetik, leptinaren hartzailea kodetzen duen genearen mutazioak deskribatu izan 
dira zenbait animalia-eredutan, Zucker fa/fa arratoian eta db/db sagu diabetikoan hain 
zuzen ere. Hartzailearen asaldu horiek direla eta, hiperleptinemia garatzen dute 
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animaliek, zein hormona horrekiko erresistentziarekin erlazionatu den. Hala ere, hori ez 
da ohikoa gizakiengan. Baliteke erresistentzia adipokina honek erregulatzen dituen bide 
hipotalamikoen eta bere bide efektoreen asalduen ondorioa izatea. Amaitzeko, aipatu 
behar da leptinarekiko erresistentziak ez duela zertan fisiopatologikoa izan; litekeena da 
leptinak gantz-ehunaren tamaina eta elikagaiaren ingestioa kontrolatzeko ahalmen 
mugatua izatea.

Obeso gehienek leptina-maila altua aurkezten dutela kontuan hartuta, ez dirudi 
adipokina honen erabilera eraginkorra denik obesitatea tratatzeko. Hala ere, dieta 
hipokalorikoen pisu-galeraren ondoriozko janguraren emendioa eta energia-gastuaren 
murrizketa leptina-mailan gertatzen den jaitsieraren ondorioa omen da; izan ere, 
leptinaren urritzea gantz-masa murrizketari dagokiona baina handiagoa da. Horrela, 
egoera hori ekiditeko, hots, gose sentsazioa ekiditeko eta, beraz, argaldu ondorengo 
pisua mantentzeko, leptina ematea baliagarria izan daitekeela diote adituek.

Amaitzeko, leptinak aipatutako efektuez gain hainbat ehun eta prozesu fisiologi-
kotan parte hartzen duela aipatu behar da, esate baterako: lipidoen eta gluzidoen 
metabolismoaren erregulazioan, funtzio immunitarioan eta hanturan, arnas funtzioaren 
erregulazioan, traktu gastrointestinalean, giltzurrunen funtzioaren erregulazioan, 
hematopoiesian, angiogenesiaren erregulazioan, sistema kardiobaskularrean, 
enbrioiaren garapenean, hezur-ehunaren eraketan eta zauriak orbaintzen.

adiponektina

Adiponektina lau ikertaldek batera aurkitu zuten, hori dela eta, arratoietan adipoQ edo 
Acrp-30 (Adipocyte Complement Related Protein) izenak ere hartzen ditu. 3q27 
kromosoman kokatzen den genearen produktua da, 244 aminoazidoko proteina, hain 
zuzen ere. Gantz-ehunak, adipozito helduek, espezifikoki eta kantitate handitan ekoizten 
dute. Proteina plasmatikoen % 0,01 da, eta haren maila plasmatikoa intsulinarena edo 
leptinarena baino mila bider handiagoa da.

Bi adiponektina-hartzaile deskribatu dira: adipoR1 eta adipoR2. Lehena hainbat 
ehunetan adierazten bada ere, muskulu eskeletikoan agertzen da nagusiki. Bigarrena 
batez ere gibelean adierazten da. Adiponektinak gorputz-pisuaren erregulazioan eta 
intsulinarekiko erresistentziaren eta arteriosklerosiaren prebentzioan parte hartzen du. 
Propietate antiinflamatorioak ere baditu.

Adiponektinaren RNAm-mailak animalia eta gizaki obesoengan murriztuta daude. 
Gainera, leptinaren kasuan bezala, haren maila plasmatikoa emakumeengan gizonengan 
baino handiagoa da. Horrez gain, adiponektinaren sintesia hainbat faktorek mugatzen 
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dute, hala nola hormonek (intsulinak, glukokortikoideek edo sexu hormonek esaterako), 
nerbio sistema sinpatikoak eta TNF-α eta PPARγ faktoreek.

INTSULINAREKIKO
ERRESISTENTZIA

   Gantz-azidoen
oxidazioa muskuluan

   Gibelerako gantz-
azidoen fluxua

   Gibeleko glukosa-
sintesia

   TNF-α

   PPARγ

Estimulazio
β adrenergikoa

   Glukokortikoideak

   Intsulina

   Adipogenesia

ADIPO
NEKTINA

4.12 irudia. Adiponektinaren jarioaren inhibitzaileak eta intsulinarekiko erresistentzian 
parte har dezaketen mekanismoak.

Gorputz-pisuaren erregulazioari dagokionez, adiponektina-mailaren eta gorputz-masa 
indizearen, gorputzeko gantz-masaren, abdomen barneko gantzaren eta gerri/aldaka 
indizearen artean korrelazio negatiboa dago. Beraz, obesoen adiponektinaren maila 
plasmatikoa esanguratsuki murriztuta dago pisu normala duten pertsonekiko. Are 
gehiago, dirudienez, obesoen adiponektina plasmatikoaren kontzentrazioa 
argalenaren erdia baino txikiagoa da. Gorputz-pisuaren galerak adiponektinaren maila 
plasmatikoan duen eragina ikertu denean, bai by-pass gastrikoaren bai dieta 
hipokalorikoaren ondorioz, adiponektina-mailaren emendio nabaria hauteman da.

Adiponektina garunera garraiatzen duen proteina deskribatu da. Aurkitu denez, 
adiponektinaren administrazioak gorputz-pisuaren murrizketa eragiten du, jangurari 
eragin gabe, energia gastuaren emendioaren bitartez. Are gehiago, adiponektinaren 
apurketa proteolitikoaren produktu batek, konkretuki C muturreko domeinu globu-
larrak, muskuluan gantz-azidoen oxidazioa areagotzen du eta gantzetan eta azukrean 
aberatsa den dieta hartzen duten saguen pisu-galtzea eragiten du eta glukosaren, gantz-
azido askeen eta triglizeridoen maila plasmatikoaren murrizketa ere bai.

Adiponektinak intsulinarekiko erresistentziaren prebentzioan duen parte-hartzea 
sakon ikertu da. Adipokina honen mailaren eta gluzemia basalaren artean ere korrelazio 
negatiboa deskribatu da. Adiponektinaren genea ezabatuta duten arratoiek dietak 
eragindako intsulinarekiko erresistentzia garatzen dute, gorputz-irabaziarekiko mende-
kotasunik gabe. Adiponektina-maila plasmatiko altua duten sagu transgenikoek, ordea, 
intsulinarekiko sentikortasunaren hobekuntza aurkezten dute. Obesitatea, intsulinare-
kiko erresistentzia eta hiperlipemia duten 2. motako diabetes mellitusaren eredu diren bi 
sagu-motari, db/db eta KKAy (aguti-proteinaren gehiegizko adierazpena duten) saguei, 
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adiponektina-dosi fisiologikoak emateak intsulinarekiko erresistentzia hobetzen die, 
adiponektinaren propietate antidiabetikoak leptinarekiko independente izanik. Esan 
bezala, badirudi adiponektinaren eragin metabolikoen erantzulea haren alde globularra 
(gAd) dela; obesitatea, diabetea eta lipoatrofia zuten saguei adiponektinaren domeinu 
globularraren infusio fisiologikoa egin ondoren, intsulinarekiko sentikortasunaren emen-
dioa eta hipergluzemiaren hobekuntza gertatzen dela hauteman da. Are gehiago, 
domeinu globularraren administrazioa intsulinemia eta gluzemiaren hobekuntzarako 
eraginkorragoa da, molekula osoaren administrazioa baino.

Gizakien kasuan, adiponektina zirkulatzailearen kontzentrazioa gluzemiarekiko eta 
intsulinemia basalarekiko, eta beraz, intsulinarekiko erresistentzia-graduarekiko, 
alderantziz proportzionala da. Karraskariengan, intsulinak adiponektinaren genearen 
(ApM1 deritzonaren) erregulazio positibo zuzena eragiten duen arren, gizakiengan 
efektu hori nekez gertatuko da, adiponektina-kontzentrazioa otordu-ondoko aldian 
ez baita aldatzen. Gaurdaino ezagutzen diren gainerako adipokinak ez bezala, 
adiponektina obesitatean, 2. motako diabetes mellitusean eta gaixotasun 
kardiobaskularrean murriztuta dago.

Ez dirudi adiponektinak intsulina-jarioan eragin zuzena duenik. Gantz-azidoen 
kontzentrazio plasmatikoaren eta gibel eta muskulu eskeletikoan triglizeridoen 
metaketaren murrizketa da adiponektinak akzio intsulinikoa hobetzeko darabilen 
mekanismo nagusia. Intsulinarekiko erresistentzia eragiten duten asaldu metabolikoetan 
parte hartzen duten organoak dira horiek; izan ere, aski ezaguna da ehun horietako 
triglizeridoen metaketak intsulina-hartzailearen seinaleztapen-jauziak huts egitea 
dakarrela. Hori guztia energia gastuan eta gantz azidoen b-oxidazioan parte hartzen 
duten geneen adierazpenaren emendioarekin erlazionatu da, Azil-Ako oxidasa eta 2 
proteina banatzailearenarekin, adibidez. Muskulu eskeletikoan triglizeridoen 
biltegiratzearen urritzea gantz-azido askeen oxidazioaren estimulazioari zor zaio. 
Adiponektinak, hartzaileari lotzean, MAPKren fosforilazioa areagotzen du, gainera 
gantz-azidoen oxidazioa, glukosaren hartzea eta laktatoaren sorrera estimulatzen du 
miozitoetan. Egoera metaboliko horrek gibelari gantz-azido askeen erabilgarritasuna 
eta fluxua txikiagotzen dio, eta beraz, gibelean ere triglizerido-metaketa murrizten da. 
Horrez gain, gibeleko glukoneogenesia ere murrizten da, gluzemia areago hobetuz. 
Clamp eugluzemiko hiperintsulinikoa duten saguengan egindako ikerketek erakutsi dute 
adiponektina zirkulatzaile mailaren handipen akutuak gibeleko glukoneogenesia 
ezabatzen duela, gihar-mailan glukosa-hartzea aldatu gabe. Hori PEPCK 
(fosfoenolpirubato karboxikinasa) eta glukosa 6 fosfatasa entzima glukoneogenikoen 
adierazpenaren jaitsierarekin erlazionatzen da, eta beraz, bi entzimen transkripzioaren 
erregulazioak adiponektinaren ekintza-mekanismoan laguntzen duela iradokitzen du.
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zitokinak (tNF-a, 1-il, 6-il)

Molekula multifuntzional mota hau zelula askok ekoizten dute, adipozitoek, besteak 
beste. Gantz-ehuneko zitokinen funtzioari dagokionez, gantz-ehunean bertan ekintza 
parakrino eta autokrinoa dutela iradoki da. Gantz-ehuneko nekrosi tumoralaren α-faktore 
(TNF-α, Tumor Necrosis Factor a) kantitatearen eta gantz-biltegien tamainaren artean 
korrelazio positiboa aurkitu da. TNF-αk lipolisia estimulatu eta lipidoen metaketarako 
oinarrizkoak diren LPL eta GLUT-4ren adierazpena inhibitzen du. Beraz, TNF-α 
gantz-biltegien gehiegizko tamaina murriztea bilatzen duen mekanismoa da. Hala ere, 
gantz-ehuneko TNF-αren maila altuek ere asaldu metaboliko batzuen garapenean parte 
har lezaketela iradoki da, intsulinarekiko erresistentzian, adibidez. Ildo horretan, TNF-αk 
intsulinaren mendeko glukosa-hartzea inhibitzen duela frogatu da; izan ere, intsulinaren 
seinaleztapen bidea oztopatzen du.

6-interleukina (6-IL) adipozitoek eta beste zelula-mota batzuek ekoizten dute, 
esaterako, sistema immunitarioko zelulek, endotelio-zelulek, fibroblastoek eta miozitoek. 
Adipokina horrek hantura-erantzunean parte hartzen du. Gantz-ehuna 6-ILren iturri 
nagusietako bat da, adipokinaren kontzentrazio zirkulatzailearen herena ehun horretatik 
datorrela kalkulatu da. Horrela, 6-ILren ekoizpena eta kontzentrazio zirkulatzailea 
GMIarekin eta beste adipositate neurri batzuekin korrelazionatuta dago. Gainera, 
gantz-ehun omentalak larruazalpeko gantz-ehun abdominalak halako 2-3 askatzen duela 
frogatu da.

6-ILk funtsezko eginkizuna du dislipemien garapenean. Izan ere, otordu-ondoko VLDL 
zatikiko triglizerido-kontzentrazioa eta 6-ILren kontzentrazio plasmatikoaren artean 
korrelazio positiboa hauteman da. Are gehiago, adipokina honek LPLren adierazpena 
murrizten du, eta ondorioz, gantz-ehunaren gantz-azido askeen hartzea erregula dezake. 
Badirudi 6-ILk beste patologia batzuekin ere nolabaiteko erlazioa duela, 2. motako 
diabetes mellitusarekin (gaixotasun hori aurresateko-ahalmena aitortzen zaio 6-ILri) eta 
arteria-hipertentsioarekin adibidez.

Baliteke TNF-αk, obesitatean areagotutako adierazpena duenak, gantz-ehuneko 
6-ILren adierazpena eragitea. Izan ere, heldutako 3T3-L1 adipozito-kulturetan 6-ILren 
ekoizpena 60 aldiz handiagotzen du.

Amaitzeko, gantz-ehunak jariatutako zitokinek maila fisiologikoan oro har izan 
dezaketen funtzioa guztiz argitu ez dela aipatu behar da.
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adipsina/asp

Azilazioa estimulatzen duen proteina (ASP, Acylation Stimulating Protein) nahiko proteina 
seriko txikia da, eta hori eta konplementu-sistemaren bide alternatiboko aktibazioaren 
hasierako produktua, C3adesArg proteina hain zuzen, berdinak dira. ASP molekula 
proteina-konplexu baten interakzioaren ondorioa da, proteinen artean adipsina dago 
eta horregatik deritzo sistemari adipsina/ASP. ASPren funtzioa hau dela dirudi: 
adipozitoek LPLren ekintzaren ondoren askatutako gantz-azidoak hartzea eta 
triglizeridoen sintesia erregulatzea. Gainera, ASPk adipozitoen gantz-azidoak askatzeko 
erritmoari ere eragiten dio. Horrela, ASPk eta intsulinak batera dihardute energiaren 
biltegiratze- eta mobilizazio-prozesuen erregulazioan.

FiaF

Gantz-ehunean adipokina hau isolatu zenean haren sintesia baraualdian asko handitzen 
zela antzeman zitzaionez, energiaren erregulazioan duen garrantzia azpimarratu nahian, 
barauak eragindako gantz-faktorea izena eman zitzaion. FIAF hainbat ehunek sintetiza 
dezakete, baina gantz-ehun zuria, marroia eta karena dira adipokina honen ekoizle 
nagusiak.

Nutrizio-gabeziaren aurkako egokitzapen-erantzuna erregulatuko duen FIAF 
faktorearen sintesia handitzen du baraualdiak. Horrez gain, PPAR nukleo-hartzaileen itu 
dela eta angiogenesian ere parte hartzen duela hauteman da. Lipidoen metabolismoari 
dagokionez, FIAFen bena-barneko administrazioak adipozitoen triglizerido-metaketa 
inhibitu eta plasmako triglizeridemia handitu egiten du; izan ere, LPLren inhibizio 
indartsua eragiten du, eta horrek, gero, VLDLren garbiketa murrizketa dakar.

erresistina

Erresistina adipozito helduek ekoitzi eta jariatzen duten adipokina berria da. Proposatu 
denez obesitatearen eta intsulinarekiko erresistentziaren garapenaren arteko lotura 
da. Horrela, obesitatearen eredu genetiko eta dietetikoetan erresistinaren maila 
plasmatikoa handituta dagoela aurkitu da. Are gehiago, tiazolidinedionen (PPARγren 
agonisten) bidezko tratamenduak erresistina plasmatikoa murrizten du. Dietak 
eragindako obesitatea duten saguei antirresistina antigorputza administratzeak 
odoleko glukosa- eta intsulina-mailak hobetzen ditu. Hala ere, ikerketa batean 
gantz-ehuneko erresistina-adierazpena obesitatean murriztuta dagoela eta PPARγ 
agonistek estimultazen dutela aurkitu da. Beraz, kontraesan horiek argitzeko 
obesitatean eta intsulinarekiko erresistentzian molekularen funtzioa argituko duten 
ikerlan berriak behar dira.
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angiotentsinogenoa eta pai-1

Gantz-ehunak errenina-angiotentsina sistemaren osagai nagusietako batzuk 
sintetizatzen ditu. Angiotentsinogenoak gantz-ehunerako odol-emaria eta gantz-azidoen 
fluxua erregula dezake. Horrela, gizaki obesoetan horren adierazpen genikoa handituta 
dagoela ikusi da. Angiotentsina IIk gantz-ehunaren desberdintzapena estimulatzen du 
eta dirudienez, dituen efektu lipogenikoen bidez adipositatearen erregulazioan parte 
hartzen du.

PAI-1 plasminogeno-aktibatzailearen inhibitzailea da. Gantz-ehunak ekoitzi eta 
jariatzen du eta, ikusi denez, erraietako gantz-ehunak larruazalpekoak baino gehiago 
ekoizten du. Horrek obesitate zentralean ikusi den PAI-1 mailaren emendioa eta obesitate 
mota horri lotzen zaizkion asaldu baskularren garapena ere azaltzen du.

Gantz-ehunaren eta NSZren arteko dialektika

NSZeko hipotalamoak, nukleo kakotuak batez ere, digestio-aparatutik eta gantz-ehunetik 
datozen nerbio- eta hormona-seinaleak jasotzen ditu. Seinale horiek zirkuitu 
neurokimiko zentralen aktibitatea aldaraziz, janguraren erregulazioan dihardute, 
jangura eta elikagai-hartzea organismoaren beharren arabera mugatuz, hain zuzen ere.

Esan bezala, adipozitoek janguraren eta energia-orekaren erregulazioan zentralki 
aritzen diren substantziak jariatzen dituzte. Esate baterako, baraualdiak leptina-
ekoizpena murriztu eta FIAF deritzonarena emendatzen du. Adipokina horien kontzen-
trazio plasmatikoen, eta ondorioz, garun-mailen aldaketek nutrizio-gabeziaren aurkako 
egokitzapen-erantzuna erregulatzen dute.

Bestalde, jasotzen dituen seinale aferente guztiak integratzen ditu hipotalamoak eta 
sistema neuroendokrinoaren bitartez erantzun oso bat eratzen du, jangura, elikadura 
portaera, eta metabolismoa koordinatzen dituena, hots, energia-oreka dakarrena.

Kontuan hartu behar da gantz-ehunaren eta garunaren arteko seinaleztapen kimikoa, 
cross-talk deritzon elkarrekintza, noranzko bikoa dela. Horrela, neuropeptido batzuk, 
hala nola NPY eta α-MSH, periferikoki ere adierazi eta odolean zehar garraiatzen direla 
ikusi da. Beraz, peptido horiek adipozitoetan duten efektua fisiologikoki garrantzitsua 
da. Horrela, peptido orexigenikoek, NPYk eta MCHk adibidez, energia-oreka positiboa 
sustatzen dutenez, efektu antilipolitikoa eragin lezaketela uste da. Anorexigenoek berriz, 
α-MSHk esaterako, gorputz-pisuaren galera eragiten dutenez, lipolisia estimulatuko 
lukete.

NPYk, esan bezala, hipotalamoan jangura estimulatzeaz gain, baditu hainbat funtzio 
periferiko, hala nola angiogenesiaren erregulazioa, odol-hodien uzkurketa, aldartearen 
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erregulazioa eta ugalkortasuna. Izan ere, NPY-hartzaileak ehun periferiko askotan aurkitu 
dira. Badirudi gizakien gantz-ehunak berak NPY adierazi eta jariatzen duela. Ehun horretan 
dituen efektuei dagokienez, Y1-hartzailearen bitartez preadipozitoen ugalketa sustatzen 
duela ikusi da. NPYren adierazpena erraietako gantz-ehunean bereziki garrantzitsua da, 
gantz horren metaketa duen obesitate motan NPYren adierazpenaren emendioa gerta 
daitekeela iradoki baita. Gainera, NPYk LPLren adierazpena eta aktibitatea handitzen du, 
eta peptidoak efektu antilipolitikoa Y1-hartzaileetara lotuz eragin lezakeela iradoki da. 
Are gehiago, NPYren antagonistak gantzetan aberatsa den dietaz elikatutako arratoien 
adipozitoetan lipolisia estimulatu eta apoptosia eragiten duela ikusi da.

Horrez gain, intsulinak in vitro NPYren adierazpena eta jariaketa estimulatzen du, 
errosiglitazonak berriz, efektu hori mugatzen du. Horrek hiperintsulinemia-egoeran 
gertatzen den adipozitoaren tamainaren, eta beraz pisuaren, emendioa azaltzen du, 
NPYren bitartez gerta baitaiteke. NPY ez da hanturaren bideekin erlazionatu ez baitie 
adiponektinari eta TNF-αri eragiten. Baina leptinaren jarioa murriztu egiten du, eta hori 
hiperleptinemiak ekidingo zukeen adipozitoetako gantz-metaketa lortzeko feedback 
mekanismo lokala izan liteke.

Melanokortina zirkulatzaileek ere adipozitoaren metabolismoa erregulatzen dute. 
Identifikatu diren 5 melanokortina-hartzaile azpi-motetako batzuk gantz-ehunean 
agertzen dira, beraien adierazpen-patroia adipozito-motaren araberakoa izanik. Saguaren 
gantz-ehunean eta 3T3-L1 zelula helduetan MC-2 eta MC-5 azpi-motak besterik ez dira 
adierazten. Giza gantz-ehunari dagokionez desadostasuna dago. Izan ere, aditu batzuek 
MC-1, 2, 4 eta 5 azpi-motak detektatu dituzten bitartean, beste batzuek MC-1 eta 2 
azpi-motak baino ez dituzte aurkitu.

α-MSHk lipolisia estimulatu eta leptinaren adierazpena eta jarioa murrizten ditu 
3T3-L1 adipozitoetan eta baita arratoi-adipozitoen kultura primarioetan ere. Gainera, 
badirudi hormona zirkulatzaile horrek intsulinarekiko sentikortasuna handitzen duela. 
Efektu hori α-MSHk eragindako gorputz-gantzaren murrizketaren ondorio izan liteke, 
baina halaber proposatu da hormonak organo periferikoetan intsulinarekiko 
sentikortasunarekin erlazionatutako efektu zuzenak badituela. Adibidez, saguen 
muskulu eskeletikoan GLUT4 RNAm-mailaren emendioa aurkitu izan da Melanotan II-ren, 
MC-3 eta MC-4 hartzaileen agonista ez-espezifikoaren, garun-bentrikulu barneko 
administrazioaren ondoren.

Laburbilduz, neuropeptidoek energiaren orekan efektu zentrala izateaz gain, 
gantz-ehunari ere eragiten diote, efektu periferikoa adipozito-mailan zuzenean 
jardunez eta bide metabolikoen, hala nola lipolisiaren, estimulazio edo inhibizioaren 
bidez lortzen dute. Kontrako zentzuan, gantz-ehunak adipokinak ekoitzi eta jariatzen 
ditu; horiek efektu periferikoak eta zentralak ere badituzte.
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Elikagai-hartzearen eta energia-gastuaren arteko orekari esker gorputz-pisua egonkor 
mantendu ohi da. Horrela, pertsona baten pisuaren aldaketa handiak egoera 
patologikoaren seinale dira eta pisua mantentzea osasunaren seinale.

Sistema neuroendokrinoak energia-sarrera eta -gastua koordinatzen ditu bien arteko 
oreka lortzeko. Sistema endogeno hori oso heterogeneoa da, eta hauek biltzen ditu: 
aparatu gastrointestinala, odoleko nutrienteak, gantz-biltegia, glukogeno-biltegia, 
zelularen metabolismoa, nerbio-sistema periferikoa eta NSZ. Gainera, energia-oreka 
lortzeko prozesua konplexua da, hainbat faktorek eragiten baitiote. Elikagai-hartzearen 
erregulazioa, zer elikagai mota hartu eta zer kantitatean hartu mugatzea hain zuzen, 
barne seinaleen araberakoa izateaz gain, ingurumen-faktoreen araberakoa ere bada. 
Azken horien artean gizarte-ohiturak, jakien ezaugarri organoleptikoak eta jakien 
aurkezpena aipa daitezke.

NSZk ingestaren portaera erregulatzen du, elikagaiaren bilaketa, jangura, 
elikadura-lehentasunak, asetasuna eta otorduen maiztasun eta erritmoa biltzen duena. 
Zailtasuna janguraren erregulazio hori beste emozio- eta senezko-portaeraekin 
koordinatzean datza. NSZeko hipotalamoa janguraren erregulazioan diharduen zonalde 
nagusia da. Gune hipotalamikoak beren artean konektatuta daude eta maila horretan 
eratutako zirkuituek homeostasi energetikoaren erregulazio fisiologikoan funtzio 
garrantzitsua dute. Horrez gain, hipotalamoak NSZetik seinale neurokimiko aferenteak 
ere jasotzen ditu. Hipotalamoak beste garun-zonaldeetatik zentzumenen bidez ingurutik 
datorren informazioa (garun-azala), emozio-egoerak (sistema linbikoa) eta gorputzeko 
nerbio-seinaleak (garun-enborra) integratzen ditu. Horrela elikagaien ezaugarri 
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organoleptikoak hauteman eta aurreko bizipenekin, inguruarekin, elikadura 
lehentasunekin eta senezko-portaerarekin konbinatzen ditu.

Horrez gain, gantz-ehunak eta digestio-aparatuak organo endokrino bezala arituz 
metabolismoa erregula dezakete. Ez hori bakarrik, SNZarekin harremanetan daude, 
hipotalamoarekin batez ere. Gantz-ehuneko adipokinek (leptinak eta adiponektinak), 
digestio-aparatuko seinaleek (ghrelinak), zirkulazioko seinaleek (gluzemiak eta intsulinak) 
eta zenbait ehun periferikoko zitokinek hipotalamoari eragiten diote, horietarako 
hartzaile espezifikoak baititu. Horrela, hipotalamoak jangura energia-biltegien egoeraren 
eta digestio hodian elikagaiaren agerpenaren arabera, besteak beste, erregulatuko du. 
Horrela, gantz-ehunak eta digestio-aparatuak pertsona baten oreka neuroendokrinoa 
mugatzen dute hipotalamoarekin mantentzen duten cross-talk deitu izan den elkarrizketa 
fenomenoaren bidez.

Elikagai-hartzea

Nutrienteen erabilera
eta termogenesia

Gantz-ehuna

Nerbio-sistema
zentrala

(NSZ)

Seinale eferenteak

(NSS, hormonak)

Seinale aferenteak

(nutrienteak, leptina)

5.1 irudia. Energia-orekaren erregulaziorako seinaleen integrazioa.
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Oreka galkorra eta konplexua da beraz, hipotalamoak inguruko aldaketak eta 
organismotik datozen seinaleak (zentral eta periferikoak) hauteman eta integratzen ditu 
eta horietara moldatzen du oreka hainbat bitartekariren bitartez: zirkuitu 
neurokimikoen, neuropeptido eta neurotransmisoreen (jangura estimulatu edo inhibitu 
dezaketenak), sistema neuroendokrinoaren, hormonen jariaketaren, nerbio-sistema 
begetatiboaren aktibitatearen eta portaeraren erregulazioaren bidez, hain zuzen ere. 
Horrela, janguraren, metabolismoaren eta portaeraren doikuntza zehatza lortzen du.

Amaitzeko, gantz-ehunak eta hormona zirkulatzaileen arteko orekak ere metabo-
lismoa erregulatzen dutela aipatu behar da. Gantz-ehunak hipotalamoari seinaleak bidal-
tzeaz gain hipotalamotik ere seinaleak jasotzen ditu. Beraz, haren partaidetzak energia-
orekaren erregulazioan garrantzi handia du.

5.1 garuNeko zirkuitu Neurokimikoak

Asko dira energia-orekan parte hartzen duten zirkuitu neurokimikoak. Energia-gastua, 
adipositatea, metabolismoa, sistema endokrinoa eta janguran eragiten dute. Gainera, 
portaera ere mugatzen dute, bai elikadura-portaera, bai horren eta beste portaera 
batzuen arteko koordinazioa ere (lokomotrizitatea, ugalketa, loa, agresibitatea eta 
abar). Zirkuitu horiek guztiak seinale periferikoen eraginpean daude, hala nola leptina, 
intsulina eta glukokortikoideen eraginpean, eta, beraz, haien aktibitatea egoera 
fisiologikoaren eta erritmo zirkadianoen araberakoa da.

Janguraren erregulazioan parte hartzen duten garun-zirkuitu neurokimikoak 
2. Janguraren erregulazio neurokimikoa atalean azaldu dira.

5.2 seiNale periFerikoak

Gantz-ehunetik datozen seinaleak

Esan bezala, orain dela gutxira arte gantz-ehuna energia-biltegia besterik ez zela uste 
zen. Egun, badakigu gantz-ehuna organo endokrinoa ere badela. Horrela, gantz-ehun 
zuriak jariatzen dituen hainbat faktore proteiko identifikatu dira, prozesu metabolikoen 
erregulazioan parte hartzen dutenak. Faktore horiei adipokina deritze eta egitura 
proteiko eta funtzio fisiologiko nahiko ezberdinak dituzte. Adipokinek jokabide 
autokrino, parakrino eta endokrinoa dute. Batzuek janguraren erregulazioan eta 
energia-orekan parte hartzen dute; aipagarrienak adiponektina eta leptina dira.
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Leptina adipozitoak ekoizten du gantz-biltegien egoeraren arabera, gantz-ehunaren 
tamaina handitzean ekoizpena handiagoa izanik. Efektu anorexigenoa du eta 
janguraren erregulazioan parte hartzen duen seinale periferiko nagusietakoa da, 
hipergluzemia eta intsulinemiarekin batera. Beraz, jangura eta energia-biltegien egoera 
koordinatzen ditu energia-oreka erregulatuz.

Leptina gantz-ehunak jariatu eta barrera hematoentzefalikoa zeharkatuz 
hipotalamoaren nukleo ezberdinetan dituen hartzaileei (Ob-hartzaileei) lotzen zaie, eta 
janguraren erregulazioan parte hartzen duten neuropeptido gehienen adierazpena 
eta aktibitatea mugatzen ditu. Energia-oreka positiboa denean nukleo kakotuko 
NPY/AgRP duten neuronen inhibizioaren bitartez eta POMC/CART dutenen aktibazioaren 
bitartez efektu anorexigenoa eta nerbio-sistema sinpatikoaren aktibitatearen 
emendioa eragiten du. Aldiz, gantz-biltegiak txikitzean leptina plasmatikoa murrizten 
da eta NPY/AgRPren adierazpen genikoa eta jariaketa areagotu eta POMC/CARTena 
murriztu egiten da hartara janguraren emendioa eragiten duelarik. Beraz, 
hipotalamoaren eta gantz-ehunaren artean sortzen den elkarrizketa fisiologikoan 
leptina bitartekaria dela esan daiteke.

PVN

3V
ARC

Leptina

LHA

POMC/CARTNPY/AgRP

es
tim

ul
az

io
a

inhibizioa

5.2 irudia. NPY eta melanokortinen zirkuituen leptina bidezko erregulazioa.

Horrez gain, leptina zirkulatzailearen mailak nukleo kakotu eta parabentrikularreko 
galaninaren adierazpena zeharka mugatzen du. GALPek ere leptinaren mendeko efektu 
anorexigenoa eragiten du, ingesta murriztu eta termogenesia estimulatzen du, 
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gorputz-pisuaren irabazia jaitsiz. Leptina-urritasuna dagoen egoeretan MCHren emendioa 
jazotzen dela ikusi da.

Laburbilduz, garuneko neuropeptidoen ekoizpenaren efektu inhibitzaile eta 
estimulatzaileen bitartez leptinak janguraren murrizketa eta energia-gastuaren emendioa 
eragiten du. Leptinak goi-mailako guneei gantz-biltegien tamainari buruzko informazioa 
ematen die biltegi horien kontrolerako mekanismoak elikagai-hartzearen epe luzerako 
erregulazioaren bitartez martxan jar daitezen. Horrela, leptinak elikagai-hartzearen 
kontrol lipostatikoan parte hartzen du. Horrez gain, adipokinak beste hainbat ekintza 
periferiko ditu, hala nola gantz-ehuneko lipolisiaren estimulazioa.

Adiponektina adipokina ezagunenetako bat da. Gainerako adipokinak ez bezala, 
gantz-ehunaren tamainarekin alderantzizko erlazioa du, hots, ehunaren tamaina 
handitzean adiponektinaren maila plasmatikoa murriztu egiten da. Funtzio asko ditu: 
lipolisia erregulatzen du, hantura-mekanismoetan eta intsulina-hartzailearekiko 
sentikortasunaren kontrolean parte hartzen du; hau da, metabolismoa eta 
energia-gastua mugatzen ditu.

Hipotalamoan AdipoR1 eta AdipoR2 adiponektina-hartzaileak oso hedatuta daude. 
Dirudienez, adiponektinak nukleo kakotuko AdipoR1 hartzaileei lotuz elikagai-hartzea 
handitzen du eta energia-gastua murriztu. Horrela, adiponektina kodetzen duen genea 
ezabatuta duten saguek elikagai-hartzearen murrizpena eta energia-gastuaren 
estimulazioa ageri dute, eta gantzetan aberatsak diren dietek eragindako 
obesitatearekiko erresistentzia dute. Gainera, baraualdian adiponektina-maila eta 
AdipoR1 hartzailearen adierazpena areagotzen dira.

Digestio-aparatutik datozen seinaleak

Digestio-aparatuak ere hipotalamoari jangura baldintzatzen duten seinaleak bidaltzen 
dizkio, organismoan elikagaien presentziaz informatzeko. Horrela, gantz-ehunak, 
digestio-aparatuko zelula endokrinoek eta nerbio-zuntz lokalek efektu asetzailea duten 
hainbat peptido ekoizten dituzte traktu gastrointestinalean elikagaien presentzia 
dagoenean eta jangura pizten duten seinaleak berriz, elikagai eskasia dagoenean. 
Peptido horiek nerbio-sistema zentralean hartzaile espezifikoei lotuz otorduen 
tamaina eta kopurua muga dezakete. Horien artean ghrelina, kolezistokinina (CKK), 
YY peptidoa, glukagoiaren antzeko peptidoen familia (GLP, glucagon like peptide), 
enterostatina, B neuromedina (NMB), peptido gastrina-askatzailea (GRP, gastrin 
releasing peptide), leptina gastrikoa, amilina eta glukagoia dira aipagarrienak.

Batez ere urdailak eta duodenoak jariatzen duten efektu orexigenikoko hormona da 
ghrelina. Animalia eta gizakiengan egindako ikerketek ghrelina-kontzentrazioa 
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baraualdian handia dela eta elikagai-hartzearen ondoren murrizten dela ondorioztatu 
dute. Hots, urdaileko hormak ingesta gabeziaren ondorioz ghrelina jariatzen du eta 
horrek efektu hiperfagikoa eragiten du, otorduen bolumenaren eta erritmoen 
erregulazioan parte hartuz. Hipotalamoaren nukleo kakotuko neurona-populazio biek, 
NPY/AgRP neurona orexigenoek eta POMC/CART anorexigenoek, leptinarako hartzaile 
espezifikoez gain, ghrelinarako hartzaileak ere badituzte. Ghrelinak zelula horietan 
eragiten dituen efektuak leptinak eragindakoen kontrakoak dira, hots, NPY eta AgRPren 
sintesia eta jariaketa estimulatzen du. Dirudienez, argitaratuak dira leptinak 
ghrelina-maila plasmatikoa murriztu egiten duela frogatzen duten ikerketak.

Obesoek pisu normala duten lagunek baino ghrelina-kontzentrazio baxuagoak 
dituztela ere ikusi da. Are gehiago, murriztapen energetikoaren ondoren, haren maila 
plasmatikoa murriztu egiten da. Ghrelinak epe laburrerako eta luzerako ingestaren 
erregulazioen artean komunikazioa ahalbidetzen bide du. Izan ere, otordu bakoitzeko 
elikagai-hartzearen tamaina erregulatzeaz gain, epe luzera gorputz-pisua ere 
erregulatzen du.

Ghrelinaren efektu garrantzitsuenetako bat hazkuntza-hormona adenohipofisia-
rioaren askapena estimulatzea da, hipergluzemia eta lipolisia eragiten duena eta baraual-
dian metabolismoaren erregulazioan parte hartzen duena. Horrela, ghrelinak hiperglu-
zemiak garunean eragiten duen efektu anorexigenoan parte hartzen duela frogatu da.

Digestio-aparatutik hipotalamora hainbat seinale asetzaile hel daitezke, zeintzuk 
organismoa gehiegizko elikagai-hartzetik babesten duten. Digestio-hodian elikagaien 
agerpenak horma gastrikoak odol-zirkulaziora obestatina deritzon hormona askatzea 
eragiten du, hipotalamoan efektu anorexigenoa eragiten duena eta ghrelinaren 
jardunaren kontrako efektua duena.

Era berean, elikagaien aurrean digestio-hodiko hormak CCK askatzen du. Hormona 
horrek mugikortasun eta jariaketa gastrointestinala erregulatzen ditu eta nerbio-bukaera 
aferente bagalen hartzaile periferikoei lotuz garun-enbor mailan asetasun egoera 
eragiten du. Horrek CCK-zirkuitu zentralen aktibazioa eragiten du, ingestaren ondorengo 
portaera-aldaketak sorrarazten dituztenak, hala nola jan ondorengo logalea.

YY peptidoa traktu gastrointestinaleko zelulek jariatzen dute, batez ere ileoneko eta 
koloneko zelulek, elikagai-hartzearen ondorioz. Beraz, proteinaren maila plasmatikoa 
jan ondoren handia eta baraualdian txikia da. Hipotalamoan NPY-hartzaileei lotzen zaie 
eta jangura murriztu egiten du. Gainera, urdailaren hustura geroratzen du eta 
digestioaren eraginkortasuna eta nutrienteen xurgapena hobetu.

Glukagoiaren antzeko peptidoen familia GLP-1ek (glukagoiaren antzeko 1 peptidoak), 
GLP-2k (glukagoiaren antzeko 2 peptidoak) eta oxintomodulinak osatzen dute. Hestean 



815 energia-orekaren erregulazio neuroendokrinoa

zein hipotalamoan prozesatzen dira. GLP-1 elikagai-hartzearen ondoren heste-mukosako 
L zelulek ekoiztu eta jariatzen dute. Peptidoa, bere hartzaileekin batera, hipotalamoan 
ere aurki daiteke, nukleo kakotu eta parabentrikularrean. GLP-1en garun-bentrikulu 
barneko administrazioak efektu anorexigenoa eragiten du, efektu hori hartzaileen 
antagonisten administrazioak blokea dezake. Gizakietan hartzailearen agonisten bena 
barneko administrazioak asetasun sentsazioa eta elikagai-hartzearen murrizketa eragiten 
duela aurkitu da. Dirudienez, GLP-1 leptinaren efektu anorexigenoaren sorreran 
bitartekaria da. Horrez gain, hainbat mekanismoren bitartez gluzemia murrizten du 
peptidoak.

Odoleko enterostatinak bi iturri izan ditzake: pankrea exokrinoak sintetizatutako 
aitzindaria, prokolipasa, eta hesteko zelula jariatzaileek ekoiztutako enterostatina. 
CCKren antzera, enterostatina nerbio bagoaren hartzaileei lotzen zaie, hipotalamoan 
asetasun-sentsazioa eragiten dutenei (bide aferentea).

Bonbesinarekin erlazionatutako peptidoen familian bik, B neuromedinak eta peptido 
gastrina-askatzaileak, efektu asetzailea dute. Horien hartzaileak, NMB-R eta GRP-R, 
garunaren hainbat zonaldetan eta digestio-ehunetan agertzen dira, GRP/GRP-R sistema 
izanik asetasunaren eroale onena.

Leptina batez ere gantz-ehunak ekoizten badu ere, horma-gastrikoko zelula 
nagusiek ere jariatzen dute. Era berean, ob-R hartzailearen isoforma luzea urdaileko 
fundusean eta jejunoan aurkitu da; leptina gastrikoak horien bitartez diharduela 
iradokitzen du horrek. Leptina gastrikoak, CCKrekin batera, asetasun-seinaleak sortzen 
ditu.

Amilina pankreako b-zelulek intsulinarekin batera jariatzen dute, nahiz eta 
hesteetako zeluletan ere aurki daitekeen. Horren jarioa elikagai-hartzeak eta glukosa-, 
arginina- eta b-hidroxibutirato-kontzentrazio altuek estimulatzen dute. Asetasuna 
sortzeaz gain, intsulinaren jarioa inhibitu eta zeluletarako glukosa-sarrera murrizten du.

Amaitzeko, jan ondorengo hipergluzemia hipotalamoan jangura murriztuz eragiten 
duen seinale periferikoa dela kontuan hartuz, gluzemia eta intsulina aipatu behar dira. 
Hipergluzemiak garunean efektu anorexigenoa du, eta hori ghrelinaren bitartez eragiten 
duela frogatu da.

Intsulina epe luzera diharduen seinalea da, nerbio-sisteman zuzenean efektu 
anorexigenoa eragiten du, eta aipatutako seinale guztiekin batera ingesta mugatu. 
Intsulinaren janguraren gaineko efektuaren garrantzia gainerako hormonekin duen 
erlazio funtzionalean datza, batez ere adipokinekin eta energia-orekan parte hartzen 
duten garun-zirkuitu neurokimikoekin duen erlazioan.
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Intsulina nerbio-sistema zentralera garraio-sistema asegarri baten bitartez sartzen 
da. Bertan, hartzaile espezifikoei lotuz, hipotalamoaren nukleo kakotuan oso hedatuta 
daudenak, nukleo horretako NPYren eta AgRPren sintesia inhibitzen du eta, beraz, 
elikagai-hartzea murrizten du. Ikerketa askok intsulina exogenoa garun-bentrikuluan 
administratzean animaliek gutxiago jaten dutela eta pisua galtzen dutela adierazi dute. 
Intsulinemia basala gluzemiaren eta gantz-biltegien araberakoa da. Beraz, intsulinak, 
leptinak bezala, janguraren kontrol lipostatikoan parte hartzen du, izan ere, haren 
kontzentrazio plasmatikoa gantz-biltegiekiko proportzionala da.

Intsulinak energia-orekan duen funtzioa interpretatzea zaila da. Alde batetik 
elikagai-hartzea murrizten du, baina, bestetik, hartutako nutrienteen ustiapena hobetu 
eta gantz-ehunean gantzaren metaketa eragiten du. Gainera, intsulinak hipotalamoan 
duen efektu zuzena eta odolean eragiten dituen glukosa-kontzentrazioen ondorengo 
efektua ondo bereizi behar dira. Horrela, intsulinak jangura murrizten duen hormona 
izanik, eragiten duen glukosaren kontzentrazioaren murrizketak ingesta estimulatzen 
du.

Pankreak glukagoia ere ekoizten du, janguraren erregulazioan parte hartzen duen 
hormona dena, hori ere. CCKrekin sinergikoki aritzen da ingesten tamaina murrizteko.

POMC/CART

Ingesta

Katabolismoa

Anabolismoa

Traktu
bakartiaren

nukleoa

Nerbio bagoa

CCK     Asetasuna

Traktu
gastrointestinala

Ghrelina

Gibela

Hipotalamoa

Gantz-ehuna

Leptina

Intsulina

NPY/AgRP

5.3 irudia. Energia-orekaren erregulazio neuroendokrinoa.
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Zitokinak

Zitokinak hainbat ehunek askatzen dituzten molekula pleiotropikoak dira. Horietako 
batzuk, 1b-interleukina eta nekrosi tumoralaren α-faktorea (TNF-α), janguraren 
erregulazio fisiologikoan inplikatuta daude. Horien administrazio zentral edo periferikoak 
arratoian jangura murrizten duela ikusi da.

Baliteke zitokina horiek zenbait gaixotasuni (infekzioei, kakexia tumoralari edo 
autoimmunitate fenomenoei) lotutako anorexia egoeren erantzuleak izatea. Zehazki, 
haien efektua proteina-hartzearen murrizketa espezifikoa da.

Hala ere, beraien ekintza-mekanismoa oraindik eztabaidan dago. Horrela, zitokinon 
administrazio periferikoak otordu bakoitzaren tamaina eta otordu-kopurua murrizten 
du; administrazio zentralak ordea, bolumena besterik ez. Dena den, zitokina periferiko 
zirkulatzaileek barrera hematoentzefalikoa zeharkatu eta NSZeko hartzaileei lotzen 
zaizkie, nahiz eta garunean zitokina berrien sintesia era lokalean estimula dezaketen. 
Zitokinen garun-hartzaileen aktibazioak janguraren erregulatzaile diren beste zirkuitu 
neurokimikoen (serotoninaren, NPYren edo α-MSHren) funtzionamendua aldarazten 
du.

Bestalde, ehun periferikoek askatutako zitokinek zuntz aferente bagalei ere 
eragiten diete. Horrela, 1b-interleukinaren efektu anorexigenoa neurri batean 
kolezistokinina-hartzaileen (CCK-Aren) bitartez gerta daitekeela proposatu da. Gainera, 
elikagai-hartzeak hestean zitokinen ekoizpena, ingestaren ondorengo balizko eraso 
antigeniko baten aurkako defentsa-mekanismoa izan daitekeena, eragiten du. 
Gantz-ehunak ere TNF-α ekoizten du, beraz adipokina da, leptina ekoizpena estimulatu 
eta lipolisia erregulatzen duena, hain zuzen.

TNF-α, beraz, batez ere gantz-ehunak ekoiztu eta odolera jariatzen du, odolean 
garraiatzen da eta garuneko edo adipozitoetako hartzaileetara lotuko da. Edozein 
zitokina bezala, NSZra organo zirkunbentrikularrak zeharkatuz heltzen da eta han, 
hartzaile espezifikoak estimulatuz, beren zuntzak hipotalamora proiektatzen dituzten 
hainbat neuronaren aktibitatea aldaratzen du. Gantz-ehunean berriz, 
lipoproteina-lipasaren aktibitatea inhibitu eta lipolisia handitu egiten du. Gainera, 
intsulina-hartzailearen tirosina-kinasa aktibitatea, pertsona obesoen diabetearen 
agerpenean eragin dezakeena, murrizten du. Beraz, metabolismoaren erregulazioan 
parte hartzen du. Horrela, TNF-α knockout saguak gantzetan aberatsak diren dietak 
jasotzean, ikusi da sagu osasuntsuak baino askoz pisu gehiago irabazten duela. TNF-αk 
kontzentrazio maximoa arratoi eta gizaki obesoengan lortzen du. Bestalde, peptido 
horrek hipotalamoan, hipokanpoan eta garun-azaletan erritmo zirkadianoak agertzen 
dituela aipatu behar da, bere maila altuenera argiaren aldiaren hasieran iristen da, 
arratoiak jateari uzten dionean eta bere aktibitatea murrizten duenean.
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TNF-α tumoreek ere sintetizatzen dute eta minbizi terminalaren ezaugarri den 
kakexian parte hartzen du, zeinek anorexia eta ahultze progresiboa eragiten duen. 
Beraz, peptidoaren maneiatze farmakologikoa oso interesgarria da gaixo horien kontrol 
kliniko egokirako. Zenbait adituren iritziz, sistema horrek inoiz frogatu ez den 
sineskerarekin —minbizia duten gaixoek haragia hartzeari uko egiten diotela, hain 
zuzen— erlazioa du. Argi dagoena da haren efektu anorexigenoa, eta baliteke 
janguraren erregulazioan funtzio fisiologiko zehatzak izatea.

1b-interleukina inflamatutako ehunek jariatzen duten molekula peptidikoa da. Bere 
administrazioak efektu anorexigenoa eragiten du eta infekzioak eta autoimmunitate-
erreakzioak jasaten dituzten gaixoek elikagaiei egiten dieten ukoan parte har dezakeela 
uste da. Horrez gain, elikagai-hartzeak peptidoaren garun-adierazpenean aldaketak 
sortzen dituenez, janguraren erregulazio fisiologikoan ere parte hartzen duela propo-
satu da.

Beraz, 1b-interleukina eta TNF-α energia-orekaren eta adipositatearen erregulatzaile 
fisiologikoak dira, proteina-hartzea murriztu eta jangura eta lipolisia kontrolatzen baitute. 
Baliteke kakexia tumoralean eta infekzioen eta autoimmunitatearen anorexian inplika-
tuta egotea. Garun-mailan, hartzaile espezifikoei lotzen zaizkie eta energia-oreka erregu-
latzen duten zirkuitu neurokimikoen funtzionamendua aldarazten dute. Horrez gain, 
periferian dihardute, gantz-ehunaren leptina-ekoizpena estimulatzen dute, eta zuntza 
aferente bagaletan dituzten hartzaileetan ere, beste hainbeste. Gainera, badirudi erritmo 
zirkadianoei jarraitzen dietela.

Aurreko guztia laburbilduz, hipotalamoa elementu integratzaile neuroendokrinoa da, 
ingestaren eta energia-gastuaren erregulazioa koordinatzen duena. Egoera 
metabolikoarekin erlazionatutako hainbat seinale periferiko jasotzen ditu, eta sistema 
endokrinoa erregulatzen duten hainbat hormona peptidiko askatu. Horrez gain, jangura 
kontrolatzen du eta ingestarekin erlazionatutako jokabidea ere bai. Hipotalamoko 
zonalde ezberdinak elkarri sendo konektatuta daude eta eratutako zirkuituek garrantzi 
handia dute energia-homeostasiaren erregulazio fisiologikoan. Hipotalamoak 
nerbio-sistemako zonaldeetatik (azaletik, sistema linbikotik, garun-enborretik) datozen 
seinale neurokimiko aferenteak ere jasotzen ditu, eta seinale periferikoekin integratzen 
ditu, zehatz-mehatz, energia-erreserben egoeraren arabera elikagai-hartzea erregulatzen 
duten seinale periferikoekin, hala nola intsulina, leptina, glukokortikoide, zitokina eta 
peptido gastrointestinalekin (ghrelina, kolezistokinina, YY peptidoa, obestatina eta 
abarrekin). Seinale aferente horiek guztiak jaso eta nerbio-sistema begetatiboaren eta 
sistema neuroendokrinoaren bitartez erantzun osoa, jangura, metabolismoa eta 
elikadura-portaera koordinatzen dituena, eratzen du.
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Odoleko hormona zirkulatzaileen arteko orekak ere metabolismoa erregulatzen du, 
une bakoitzerako beharren arabera. Oreka horren asalduak energia-gastuan zuzenean 
eragiten du eta janguran zeharka, atal honetan azaldu diren mekanismo erregulatzaile 
guztien desdoikuntzaren bitartez.

Seinale aferenteak
• Janguraren murrizketa
• Energia-gastuaren 

emendioa

Traktu GI:
Glukagoia, GLP, CCK, 
glukosa, bombesina

Sistema endokrinoa:
Adrenalina, estrogenoak

Gantz-ehuna:
Leptina

NS periferikoa:
Noradrenalinaren
efektu β-adrenergikoa

NSZ:
Dopamina, GABA,
serotonina, CCK

Seinale aferenteak
• Janguraren emendioa
• Energia-gastuaren

murrizketa

Hipotalamoa

Seinale eferenteak

Traktu GI:
Opioideoak, 
neurotentsina,
GRH, somatostatina

Sistema endokrinoa:
Adrenalina, androgenoak,
glukokortikoideak, PYY,
intsulina, progesterona

NS periferikoa:
Noradrenalinaren
efektu β-adrenergikoa

NSZ:
Galanina, opioideoak,
GRH, somatostatina

5.4 irudia. Jangura eta energia-gastua erregulatzen duten seinaleak.

5.3 erlazioNatutako asaldu geNetikoak

Animalia-ereduengan egindako ikerketak

Gose-asetasun zikloak eta otorduen tamaina kontrolatzen dituzten peptidoek, hots, epe 
laburrera elikagai-hartzearen kontrolean parte hartzen duten peptidoek, gorputz-
pisuaren erregulaziorako normalean ez dira garrantzitsuak. Horrela, kolezistokininarako 
CCK-A hartzailea adierazten ez duten saguek (CCK-A knockout saguek) hormona horren 
asetasun-estimuluari erantzuten ez badiote ere, gorputz-pisu normala mantentzen dute. 
Antzeko egoera gertatzen da neuromedina Bren eta GLP-1en hartzaileen mutazioak 
dituzten saguengan.

NPYri dagokionez, badira obesoak diren hainbat animalia-eredu non neuropeptido 
horren gehiegizko adierazpena gertatzen den hipotalamoko zonalde ezberdinetan, 
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nukleo kakotuan batez ere. Eredu horien adibide Zucker fa/fa arratoia, ob/ob sagu obesoa 
eta db/db sagu diabetikoa dira. Horiengan guztiengan, NPYren gainespresioak sortzen 
duen hiperfagiak eragiten dio obesitatearen sorrerari. NPYren defizientzia dakarren 
asaldu genetikoa duten saguek (NPY knockout saguek), berriz, elikagai-hartzearen 
murrizketa zorrotza eta gorputz-pisuaren galera ageri behar lukete. Harrigarria bada ere, 
hori ez da gertatzen, animalia horiek ingesta-patroi normalari jarraitzen diote, eta beraz, 
gorputz-pisu irabazi arrunta atxikitzen dute. Horrek NSZeko seinaleztapen-sistema 
nagusietako baten gabezia sortzen denean batzuetan mekanismo konpentsatzaileak 
martxan jar daitezkeela aditzera ematen du.

Badira, halaber, melanokortinen sistemarekin erlazionatutako asalduak. Horrela, 
MC-4 hartzailea kodetzen duen genearen mutazioak saguetan hiperfagia eta obesitatea 
eragiten du. Hartzailearen α-MSH agonistaren kasuan, Zucker fa/fa arratoiek, ob/ob sagu 
obesoek eta db/db sagu diabetikoek hipotalamoan neurotransmisore horren 
murriztapena animalia horien hiperfagiarekin erlazionatuta dagoena, dute. α-MSHren 
aitzindari den POMC ageri ez duten saguek (POMC knockout) ere hiperfagia aurkeztu eta 
obesitatea garatzen dute.

Esan bezala, badago ere aguti sagu obeso horia (Ay/a) deritzon animalia-eredua. 
Horretan, aguti proteinaren promotore genikoan gertatzen den mutazioa dela eta, aguti 
proteina ile-folikuluetan agertzeaz gain, beste hainbat ehunetan ere sintetizatzen da, 
hipotalamoan barne. Aguti proteinak eredu horretan α-MSHren lotura antagonizatzen 
du, bai ileko MC-1 hartzailean, bai hipotalamoko MC-3 eta MC-4 hartzaileetan, hormona 
horren ekintza anorexigenoa ekidinez, eta ondorioz, jangura estimulatuz. Horren 
guztiaren emaitza agerpen berantiarreko obesitatea da, zein hiperfagiarekin eta ilearen 
ezohiko pigmentazio horiarekin erlazionatzen den. Aguti sagu obeso horiak duen 
obesitate-motaren antzeko mota du AgRP peptidoaren gehiegizko sintesia duen sagu 
transgenikoak ere.

Zucker fa/fa arratoian, ob/ob sagu obesoan eta db/db sagu diabetikoan janguraren 
erregulatzaile diren neuropeptidoen adierazpenaren asalduak agertzeaz gain, 
leptina-sistemaren asalduak ere gertatzen dira. Horrela, ob/ob saguak leptina kodetzen 
duen genearen mutazioa du, eta, ondorioz, haren gantz-ehun zuriak ez du leptinarik 
ekoizten, eta horrek obesitate nabaria sorrarazten dio. fa/fa arratoian eta db/db saguan 
leptina-hartzailea kodetzen duen genearen mutazioa gertatzen da. Konkretuki, 
Zucker arratoiaren fa mutazioak hartzailearen zelulaz kanpoko domeinuari eragiten dio 
eta db/db saguan hartzailea ohikoa baino motzagoa da, zelula-barneko espazioan 
kokatzen den besoa falta zaio. Hartzailearen asaldu horiek direla eta, animaliek 
hiperleptinemia garatzen dute, zein hormona horrekiko erresistentziarekin erlazionatzen 
den.
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Dirudienez, azken hiru obesitate animalia-eredu horiengan neuropeptido 
erregulatzaileen adierazpenaren asalduak hipotalamoan leptinaren seinaleztapen 
akastunaren ondorio izan daitezke. Horrela, leptinak hipotalamoaren nukleo kakotuko 
α-MSH/CART neuronetan efektu estimulatzailea duenez, leptinaren kitzikaduraren 
gabeziak α-MSHren liberazioaren murrizketa sortuko luke, animalia horiengan 
hautematen den bezala. Bestalde, leptinak hipotalamoaren nukleo kakotuko NPY/AgRP 
neuronetan efektu inhibitzailea duenez, leptinaren kitzikaduraren gabeziak NPYren 
liberazioaren emendioa sortu behar luke, animalia horiengan aurkitzen den beste 
fenomenoa.

Fat sagu-ereduan deskribatu den mutazioa E karboxipeptidasa kodetzen duen genean 
aurkitzen da. Entzima horrek muturreko talde karboxiloak eliminatuz pro-hormonen 
prozesatzean parte hartzen du, hala nola pro-intsulinaren edo POMCen prozesamen-
duan. Fat saguaren mutazio horrek obesitatea eragiten duela uste da, intsulina eta α-MSH 
ekoizpenaren murrizketa, hipotalamoan asetasuna sortzen duten seinaleak direnak, 
eragiten duelako. Intsulinarekin erlazionatutako hiperfagia duen beste obesitate anima-
lia-eredu bat ere badago, tubby sagua hain zuzen ere. Animaliak garunean intsulinak 
eragindako seinaleztapenari eragiten dion mutazio naturala aurkezten du. Bere obesi-
tatea hipotalamoan asko sintetizatzen den Tub deritzon proteinaren funtzioaren gale-
raren ondorioa da. Egoera normalean aktibatutako intsulina-hartzaileen eta zelula-
barneko proteinen elkarketan artekaria da Tub proteina, non euskarri funtzioa betetzen 
baitu.

Gaur egun arte, batez ere asaldu genetikoek eragindako obesitatearen eredu diren 
animaliak deskribatu dira. Badira elikagai-hartzea eta gorputz-pisua murrizten dituzten 
asaldu genetikoak ere, baina askoz gutxiago dira. Arrazoiak hauek dira: alde batetik, 
anorexia edo desnutrizioa eragiten duen fenotipoa ez da bizitzarekin bateragarria, 
animaliak hil egiten dira, eta gainera emeengan antzutasuna eragiten du. Bestalde, 
biologikoki obesitatearen prebentziorako defentsak gorputz-pisuaren galeraren 
kontrakoak baino askoz ahulagoak dira.

Anorexia animalia-ereduen artean anx/anx sagua mutazio espontaneo batek sortu-
tako bakarra da, anx genearen mutazio autosomiko errezesiboak sortua hain zuzen ere. 
anx genearen funtzio biokimikoa ez da guztiz ezagutzen, baina animaliak honako asal-
duak agertzen ditu: elikadura murritza, ez baita kontsumitu behar duen elikagai-kantitatea 
erregulatzeko gai, eta oso gorputz-pisu txikia. Beste sintoma batzuk ere agertzen ditu, 
hala nola, hiperaktibitatea, dardarak edo/eta mugimenduen koordinazio falta. Animaliak 
hain gantz-ehun gutxi duenez leptina serikoaren maila oso baxua agertzen du jaio eta 
8 egunetara, eta beraz, leptinak erregulatzen dituen neuropeptidoen asalduak ere ditu 
hipotalamoaren nukleo kakotuan: NPY eta AgRPren metaketan soma neuronaletan eta 
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POMC eta CARTen murrizketa. Horrez gain, zuntz serotoninergikoen emendio nabaria, 
zientzialarien ustez saguen portaera-asalduaren kausa dena, aurkezten du.

Anorexia-fenotipoa lortzeko zenbait generen galera eragin izan da esperimentalki, 
knockout ereduak lortuz: dopamina gutxikoak, muskarina M3-hartzaile, MCH, CRFR-2 
(CRF-hartzailearen 2 azpimota) eta cannabinoideo CB1- hartzaile knockoutak adibidez. 
Hala ere, geneen mutazioak fenotipo anorexikoa ez duela beti sortzen aipatu behar da; 
adibidez, NPYren ezabaketak ez dio elikagai-hartzeari eragiten, baliteke beste bide 
orexigenikoen bidezko konpentsazioa izatea.

Bada, halaber, nerbio-anorexia ikertzeko ABA (Activity-Based Anorexia) deritzon 
aktibitatean oinarritutako anorexia animalia-eredua. Horretan, animaliek prozedura 
berezia jasaten dute, egunean ordu eta erdi besterik ez dute jateko eta tarte horretan 
nahi beste jan dezakete. Horrez gain aktibitate-gurpil batera sartzeko askatasun osoa 
ematen zaie. Horrela, animaliak, elikagai-murrizketak sortarazten duen estresa dela eta, 
hiperaktibitate portaera-patroia garatzen du (gurpilean korrika aritzen da etengabe). 
ABA prozedura jasan duten animalien eta nerbio-anorexia duten gaixoen sintomak 
antzekoak dira, hala nola hiperaktibitatea, hipotermia, nahitako janari-murrizketa eta 
pisu-galera.

ABA animalia-ereduan hipotalamoko sistema anorexigeno nagusietako bat ikertu 
izan da, melanokortinen sistema alegia. Izan ere, melanokortinek janguraren erregula-
zioan eragiteaz aparte, beste hainbat funtzio zentral eragiten dituzte portaeran eta erre-
gulazio termikoan. Horrela, ABA animalia-eredua kontrol animalia batekin konparatzean 
zera ikusi da: ABA animaliak melanokortinen sistemaren hiperaktibitatea duela, MC-4 
hartzailearen gainespresioa zehazki, eta hori izan daitekeela animalion janguraren jaitsie-
raren, hiperaktibitatearen eta beraz, gorputz-pisuaren murriztearen arrazoia.

Gizakiengan egindako ikerketak

Esperimentazio-animaliengan deskribatutako efektu batzuk gizakiengan ere aurkitu dira. 
Obeso morbidoengan eginiko ikerketek analizatutako kasuen % 4-5ek MC-4 hartzailearen 
mutazioak dituela erakutsi dute. Mutazio hori duten pertsonek tripakadatan oinarri-
tutako elikadura-jokabidea ageri dute; fenotipo horrek obesitatearen tratamendua 
mugatzen du, pertsona horien pronostikoa oso txarra izanik. α-MSH kodetzen duen 
POMC genearen zatian berriz, gizaki obesoetan ez da inolako mutaziorik aurkitu.

Leptinari dagokionez, aipagarria da obeso gehienengan ez dagoela proteina hori 
kodetzen duen genearen mutaziorik, eta, beraz, ez dute leptinaren maila plasmatiko 
baxurik, ob/ob sagu obesoan bezala. Aitzitik, leptina gantz-ehun zuriak sintetizatzen 
duenez, obesoek, normala baino handiagoa den gantz-masa dutenez, leptinaren 
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kontzentrazio plasmatiko altuak aurkezten dituzte. Ob genearen akatsak kasu bakanetan 
hauteman dira. Hala, obesitate morbidoa zuten familia bereko bi haur aurkitu ziren ob 
genearen 133 kodoian guanina nukleotido baten gabezian zetzan mutazioa zutenak. 
Ondorioz, umeek gantz-masa handia bazuten ere, leptinaren kontzentrazio plasmatiko 
oso baxuak aurkezten zituzten.

Leptinaren mailaren emendioaren ondorioz elikagai-hartzearen murrizketa eta 
energia-gastuaren handipena aurkitu behar lirateke, baina obesoengan ez dira 
gertatzen; horrexegatik pentsa liteke lagun horiek leptinarekiko jasankortasuna 
dutela. Erresistentzia fenomenoaren mekanismo posibleetako bat barrera 
hematoentzefalikoan kokatutako sistema garraiatzailearen akatsa da. Alde batetik, 
barrerako plexu koroideoetan dagoen eta garraiatzaile funtzioa duen ob-Ra 
hartzaile-motaren asaldu zuzena gerta liteke. Bestetik, leptinaren kontzentrazio altuak 
ob-Ra hartzaileen beheranzko erregulazioa sor lezake. Hala ere, ez dirudi errealitatean 
fenomeno horiek gertatzen direnik; izan ere, barrera hematoentzefalikoko leptinaren 
sistema garraiatzailea asegarria da, eta, ondorioz, odoleko leptina-maila jakin batetik 
gora (25 ng/ml gutxi gorabehera) ez da leptina-hartzea handitzen.

Leptinarekiko erresistentzia azaltzeko beste hipotesi bat hipotalamoko 
leptina-hartzailearen azpimota luzearen (ob-Rb hartzailearen) asaldua da, Zucker fa/fa 
arratoian eta db/db sagu diabetikoan gertatzen den bezala. Hala ere, gizakiengan ez da 
mota horretako asaldurik aurkitu. Ikusi dena da nukleotido bakar bati eragiten dion 
ob-Rb hartzailea kodetzen duen genearen atal batzuen aldakuntza, baina horrek ez 
dakar hartzailearen aminoazido-sekuentzian aldaketarik. Horretaz gain, glutamina baten 
ordez arginina aminoazidoa duten sekuentziak aurkitu dira, baina ez dirudi hori izan 
daitekeenik erresistentziaren eragilea, pertsona obeso zein iharretan aurkitu baita. 
Azken finean, leptinarekiko jasankortasuna ez dute azaltzenharen hartzaile espezifikoen 
alterazioek. Hala ere, leptina kodetzen duen genearen mutazioaren kasuan bezala, 
moztutako ob-Rb hartzailea aurkezten duten obesitate morbidoa duten hiru neska 
gazte aurkitu dira, konkretuki, zelula barneko eta mintz-barneko domeinurik ez duen 
hartzailea dute.

Obesitate kasu gehienak ez direnez leptina-ekoizpen urriaren ezta hartzaileen 
akatsen ondorio, leptinaren eraginkortasunik eza leptina-hartzaileei lotu ondorengo 
seinalazio-jauzian gerta daitezkeen akatsek sortua izan litekeela proposatu da.

Gizakiengan ez da E karboxipeptidasaren mutazioarik deskribatu. Hala ere, kasu 
isolatu bat aurkitu da non E karboxipeptidasak prozesatzen dituen pro-hormona 
berdinak mozten dituen endoproteasa baten mutazioa aurkitu den. Horrek fat saguan 
aurkitu den antzeko fenotipoa eragiten du.
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Nerbio-anorexiari dagokionez, ugari dira gaixotasunaren kausatzat ikertzen diren 
faktoreak. Hala ere, ez dirudi bakarra denik gaixotasunaren sortzailea. Are gehiago, 
adituak ez dira ados jartzen gaixotasunaren zenbait ezaugarri nahastearen eragile edo 
ondorio diren azaltzeko orduan. Etiologia anitzeko sindromea izan arren, kausa 
biologikoen artean janguraren kontrolean parte hartzen duten neuropeptidoen asalduak 
proposatu dira, zirkuitu melanokortinergikoen hiperaktibitate patologikoa adibidez. 
Horrela, zenbait gaixoetan AgRPren, MC-4 hartzailearen antagonista fisiologikoaren, 
adierazpen urria deskribatu da.

5.4	Elikagai-hartzEari	EragitEn	diotEn	faktorE	
dietetikoak

Asko dira nutrienteek elikagai-hartzeari eragiten dizkieten efektuak analizatzeko 
egindako ikerketak. Gehienek energia-gabezia akutua hurrengo otorduan konpentsatzen 
dela adierazi dute. Makronutriente baten defizitak ez du hurrengo otorduan 
makronutriente konkretu horren hartzea handituko, baina bai kilokaloria-kantitate 
baliokideko energia-hartzea. Otordu batean makronutriente baten gehiegizko 
ingestioak ordea, hurrengoan bere kontsumoaren murrizketa dakar.

Makronutriente guztiek ez dute asetasun-efektu bera sortzen. Karbohidratoek 
asetasuna handitzen dute epe laburrera, eta beraz, elikagai-hartzea murrizten dute 
beraiek osatutako otorduetan bertan. Lipidoen asetasun efektua berriz, epe luzera 
gertatzen da, CCKren bitartez. Gantzak heste-meharreko goiko ataleko mukosako zelulek 
CCK jariatzea eragiten du, zeinek urdaileko alde pilorikoko CCK-A hartzaileak kitzikatzen 
dituen. Ondorioz, asetasun-seinalea sortzen da, bide bagaletik garraiatuta traktu 
bakartiaren nukleoan eta hipotalamoaren nukleo parabentrikularrari eta dostromedialari 
eragiten dietena. Beraz, asetasun-seinalea denbora-tarte luzeagoan sortzen denez, hori 
sortu arteko kilokaloria-hartzea handia da. Proteinek ere asetasuna CCKren bitartez 
eragiten dute. Horrez gain, zenbait aminoazidok, hala nola triptofanoa eta fenilalanina, 
asetasun-efektu propioa ere eragiten dute.

Gizarte garatuetako elikadura-patroiaren akats nagusietako bat gehiegizko 
gantz-kontsumoa da. Gomendio dietetikoek lipidoek dietako energia totalaren % 30-35 
eskaintzea aholkatzen dute, tamalez, herri horietan % 38-42 eskaintzen dutela aurkitu da. 
Obesitatearen prebalentzia handituz doanez, obesitatearen handitzearen erantzulea, 
neurri batean, dietako gantz-eduki handi hori, dela uste da. Hipotesi hori datozen 
gertakariek bermatzen dute. Alde batetik, gantz-eduki handi batek dietari 
palatabilitatea ematen dio, zein hartzen den energia kantitatearen erregulazioan 
garrantzi handiko faktorea den. Horrela, palatabilitate handiko dietek energia-hartze 
handia dakarte. Fenomeno hori esperimentazio-animaliengan ikusi izan da. Badago 
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dietak eragindako obesitate animalia-eredu bat, kafeteria-obesitatea deritzona, 
zeinetan arratoiei laborategi-animaliei eskaintzen zaien pentsua emateaz gain, nahi 
adina palatabilitate handiko elikagai (gurinadun eta esne kondentsatudun gaileta, 
txokolate, patata frijitu, hirugihar eta foie gras) eskaintzen zaien. Elikadura-kondizio 
horietan arratoiek egoera normalean hartuko lituzketen baino askoz kilokaloria 
gehiago hartzen dituzte eta ondorioz, loditu egiten dira. Gizakien kasuan ere, 
palatabilitate handiko dietak energia-hartze handiak eragiten ditu.

Palatabilitatearen eta elikagai-hartzearen arteko erlazioa hobeto ulertzeko, dietaren 
palatabiltateak jangura erregulatzen duten neuropeptidoetan izan ditzakeen efektuak 
ikertu dira. Horrela, palatabilitate handiko (gantz- eta azukre-eduki handiko) dieta 
jarraitzen duten animaliengan hipotalamoaren nukleo kakotuan NPYren ARNm mailaren 
handitzea hauteman da, dieta normala jarraitu duten animaliekin konparatuz. Esan 
bezala, NPYk ekintza orexigeniko ahaltsua du, beraz, emendio horrek palatabilitate 
handiko dietek eragiten duten energia-hartzearen handitzea azaltzen du.

Bestalde, gantzetan aberatsak diren dietek energia-dentsitate altua dute, hots, 
kilokaloria gehiago eskaintzen dituzte elikagai bolumen eta pisu txikiagoan 
(karbohidratoek eta proteinek 4 kcal/g eskaintzen baitituzte eta gantzek, berriz, 
9 kcal/g). Gainera, esan bezala, gantz ugariko dietek epe laburrera asetasun txikiagoa 
eragiten dute, eta beraz, elikagai-hartze handiagoa baimentzen dute. Hori guztia dela 
eta, gantzetan aberatsegiak diren dietei jarraitzeak sahiestezina den gehiegizko 
kilokaloria-hartzea eragiten du. Amaitzeko, glukogenoaren teoria aipatu behar da. 
Horren arabera, nutrienteen hartzea glukogeno-biltegiak konstante mantentzeko 
helburuarekin erregulatzen da. Zentzu horretan, gantzetan aberatsak eta 
karbohidratoetan urriak diren dietek glukogeno biltegiak mantentzeko eragin lezakete 
elikagai-hartzearen handitzea.

Aipatutako ebidentzia horiek guztiak azalduta ere, egun gehiegizko gantz-hartzeak 
obesitatearen agerpena errazten duen ala ez eztabaidan dago. Erlazio horren kontra 
azaldu diren ikerlariak argudioetan oinarritzen dira:

1) badira ikerketa epidemiologiko asko elikagai-hartzearen eta gorputz-masa 
indizearen artean korrelazio esanguratsurik aurkitu ez dutenak;

2) Ameriketako Estatu Batuetan gantz-hartzea murriztea lortu bada ere, obesita-
tearen prebalentziak gora egiten jarraitzen du. Ikerketa batzuetan, gizabana-
koak dieta hiperlipidiko eta hipolipidikoekin elikatu ostean, gorputz-pisuaren 
ezberdinatsunak epe laburrera bakarrik aurkitu izan dira, eta epe luzera 
desagertzen dira. Hori guztia dela eta, zenbait adituk iradoki dute epe luzera 
natura ezezaguneko mekanismo konpentsatorioek funtzioren bat joka leza-
ketela proposatu dute, horiek dietaren eduki lipidikoaren efektua ezabatuko 
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luketelarik. Gainera, pertsonen artean gantzetan edo karbohidratoetan 
aberastutako dieten aurrean sentikortasun desberdintasunak analizatu 
behar liratekeela adierazi dute.



6OBESITATEA

Etiologia �

Diagnostikoa eta sailkapena �

Obesitatearen epidemiologia �

Interbentzio terapeutikoa �





956 obeSitatea

Obesitatea gaixotasun faktoreanitza eta kronikoa da, inguruaren eta genotipoaren 
interakzioaren ondorio dena. Gaitz hau mendebaldeko gizarteetan prebalentzia 
gorakorra duen pandemia da; populazioaren portzentaje handi bati eragiten dio, adin 
denei, sexu biei eta egoera sozial guztiei eraginez. Osasun publikorako mehatxu larria 
da, asoziatutako gaixotasunen garapena dakarrelako eta horiek sortzen duten 
osasun-kostua oso altua delako. Obesitateak 2 motako diabetes mellitusaren, 
hipertentsioaren eta gaitz kardiobaskularren arriskua asko handitzen du, baita zenbait 
minbizi, hantura-asaldu, arnas gutxiegitasun eta osteoartritisa garatzeko arriskua ere. 
Hori dela eta, obesitatea ekidin daitekeen mortalitate goiztiarraren bigarren kausa da, 
lehengoa tabakoa izanik. Obeso morbidoen hilkortasuna handiagoa izateaz gain, 
pertsonek diskriminazioa eta estigmatizazioa jasaten dute, ez direlako gaixo moduan 
tratatzen. DELPHI deritzon ikerketaren arabera, obesitatearen kostua urtean 2.500 miloi 
eurokoa da (2002. urtean Espainiarako neurtua), osasun-gastuaren % 7, hain zuzen.

6.1 etiologia

Obesitatea garatzen duten gaixo gehienengan gaitzaren kausa eragile bakar bat 
finkatzea zaila da, izan ere, obesitatea geneen eta inguruaren arteko elkarrekintzaren 
ondorioa da. Hala ere, adostasuna dago zenbait obesitatek jatorri genetikoa besterik ez 
dutela adieraztean (Prader Willi, Bardet-Biedl eta Wilson-Turner sindromeetan gertatzen 
den bezala, adibidez) eta beste obesitate batzuk kausa endokrinologikoen ondoriotzat 
hartzean (hipogonadismo edo hiperkortisolismoan gertatzen den bezala).
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Obesitatea gizakion bizimoduaren eta inguruaren aldaketaren ondorio izanik, argi 
dago, gizabanako bakoitzak inguru obesogeniko berriari era ezberdinean erantzuten 
diola. Erantzun-aldakortasun horren erantzuleak faktore genetikoak dira. Adituen 
esanetan GMIaren emendioaren eta obesitatearen kasuen % 40-70k jatorri genetikoa du. 
Tradizioz, gizakien ezaugarri baten eragin genetikoa kuantifikatzeko, biki monozigotiko 
eta dizigotikoetan ezaugarriaren aldakortasuna konparatu izan da. Horren arabera, 
obesitatearen heredagarritasuna, % 70 eta % 80 bitartekoa da. Adopzioaren inguruko 
ikerketek ere geneek obesitatearen sorreran duten eraginaren susmoa indartzen dute.

Gene askoren mutazioak ekar dezake obesitatearen garapena, animalia zein 
gizakietan. Gehienak liburu honetan zehar sakon azaldu den energia-oreka erregulatzen 
duen sistemaren osagai dira, hala nola, leptina kodetzen duen ob genea, leptina 
hartzailearen, POMCren, MC-3 eta MC-4 hartzaileen edo CRF hartzaileen geneak. 
Alabaina, gizarte orokorrean gene bakar baten mutazioak (mutazio monogenikoak) ez 
du normalean obesitatea sorrarazten. Horren salbuespena obesitate morbidoen zenbait 
kasu dira; izan ere, kasu horien % 5 MC-4 hartzailearen mutazio patogenikoaren ondorio 
dira, eta agian obesitate kasuen % 1 ere bai. Populazio osoan obesitaterako joera 
genetikoak oinarri poligenikoa du. Hots, geneen konbinaketa behar da eta baita haien 
arteko elkarrekintza ere gorputz-pisuaren asaldurako.

Ikerketa pangenomiko edo GWAS (Genome-Wide Association Studies, genoma 
osoaren ikerketa bateratua) deritzon ikerketaren bitartez gorputz-pisuari eragiten 
dioten hainbat gene deskribatu dira. Horien artean aipagarriena FTO genea (Fat mass and 
obesity associated gene, gantz-masarekin eta obesitatearekin zerikusia duen genea) da. 
Izan ere, FTO genearen polimorfismoen efektuaren tamaina xumea bada ere, 
polimorfismoek munduko populazioaren portzentaje handi bati eragin liezaioketela 
iradoki da, populazioaren gorputz-masa indizearen orekarik ezaren kasuen % 1en eta 
obesitatea garatzeko arrisku kasuen % 22ren arduraduna izan daitezkeela adierazi dute.

FTO genea gizakion 16. kromosoman kokatzen da. Organismoko hainbat ehunetan 
adierazten da eta, dirudienez, espresio-maila handiena garunean du, hipotalamoan 
bereziki. Genearen funtzio fisiologikoa guztiz argituta ez badago ere, haren DNA 
sekuentziaren aldaketek 3-5 kg inguruko pisu-aldakortasuna eragin dezaketela aurkitu 
da. Animalia ikerketetan behatu denez, FTOren adierazpena arratoietan 
nutrizio-egoeraren araberakoa da. Baraualdian, hipotalamoan FTOren adierazpen 
genikoa murriztu egiten da eta gantzetan aberatsa den dietaren ondoren berriz, handitu. 
Are gehiago, hipotalamo-mailako FTOren espresioaren emendioa energia-hartzearen 
murrizketarekin erlazionatu da, eta FTOrik gabeko animalietan elikagai-hartzearen 
emendioa aurkitu da, ez ordea elikagai-kontsumoaren aurreko sari-erantzunik. Aurreko 
guztia kontuan hartuta, FTO proteinak efektu anorexigenikoa izan dezakeela iradoki 
da, energia-hartzearen erregulazioan efektu zuzena badu behintzat.
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GWAS bidezko GMIaren ikerketetan, FTO genearen nukleotido baten polimorfismoak 
GMIarekin eta obesitatearekin estu erlazionatu izan dira. Genean identifikatu diren SNP 
(single nucleotide polymorphism, nukleotido bakarraren polimorfismo) guztiak genearen 
lehengo introian daude, espezie artean finko mantentzen den sekuentzia delarik. Behatu 
denez, FTO genearen aldaerek elikagai-hartzeari eta asetasunari eragiten diote, 
energia-hartzea handituz, eguneroko gantz-ingesta handituz eta asetasuna urrituz. 
Energia-gastuari dagokionez ordea, ez dirudi FTOk oinarrizko metabolismoari edo 
jarduera fisikoari dagokien gastuei eragiten dienik; hala ere, animalietan FTOk 
energia-gastua erregula dezakeela ikusi denez eta gizakietan gai honen inguruan emaitza 
kontrajarriak lortu direnez, ildo horretan ikerketa sakon gehiago egin beharrean gaude.

FTOk badu DNAren azido nukleikoak desmetilatzeko aktibitatea ere. Horrek 
metabolismoan parte hartzen duten geneen espresioa erregula lezake, eta beraz, 
epigenetikoki obesitatea sor lezake maila horretan prozesuaren desorekaren bitartez. 
Hala ere, esan bezala, nutrizio-egoerak FTO erregula dezakeenez eta FTOk ere 
elikagai-hartzea mugatzen duenez, FTOk geneen espresioari proteinen itzulpen-mailan 
eragin liezaioke.

Oro har, ikuspegi genetikoari dagokionez, ez dago argi geneek obesitatea sortzeko 
banakako gene askoren mutazio asko bilduta edo gene askoren arteko elkarrekintza 
konplexuen ondorioz jarduten duten, edota, agian, bi aukera horien arteko 
konbinazioz.

Hala ere, maila genetikoan gerta daitezkeen aldaketek ezin dute obesitateran 
prebalentzia gorakorra besterik gabe azaldu, ez dago obesitatearen sorrera geneei 
bakarrik leporatzen dien ikerketarik. Izan ere, inor ez da obesoa janik ezean; hots, aurrez 
inguruneak, batez ere kilokaloriak lortzeko askatasunak, bide eman behar dio obesitatea 
garatzeko aurrejoera genetikoari. Horrela, baliteke “isilik” mantendu izan diren aldaera 
genetikoak gizarte garatuetako energia eskuragarritasun handiaren (anoa handiagoak 
eta energia-eduki handiko elikagaiak izatearen) eta egoneko bizimoduaren ondorioz 
egun agerian ipini izana.

Obesitatearen ezaugarri nagusia da kaloria-hartzearen eta energia-gastuaren arteko 
desorekak sortutako luzaroko gehiegizko gorputz-gantzaren metaketa. Gertakari hori 
azken hamarkadetan jazotako ingurumen- eta gizarte-aldaketek (faktore dietetikoek, 
egoneko bizimoduak, kausa psikosozialek eta farmakoak erabiltzeak) bultzatu dute, 
batez ere. Beraz, eragile genetikoak alde batera utzita, egungo obesitate- eta gainpisu-tasa 
altuen oinarrizko bi zergati dira gehiegizko energia-hartzea eta aktibitate fisikoaren 
urritasuna.

Herrialde garatuetako elikadura-patroiaren akats bereizgarrietako bat 
gantz-gehiegitasuna da. Gomendio dietetikoek lipidoek dietaren energia totalaren 
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% 30-35 osatu behar dutela adierazten badute ere, maiz % 38-42 osatzen dute. Herrialde 
horietako obesitatearen prebalentziak goranzko joera duenez, dietako gantz-eduki 
handia, nolabait, biztanleriaren obesitate-tasaren gehikuntzaren erantzulea izan 
daitekeela uste da. Horrez gain, egungo gizarte garatuen ezaugarri den egoneko 
bizimodua dela eta, aktibitate fisikoari dagokion energia-gastua oso urria da, eta nabaria 
da horrek obesitatearen etiologian parte hartzen duela. Aipagarria da aktibitate fisikoaren 
falta edozein gizarte-taldetan hautematen dela, adina edozein dela ere. Laburbilduz, 
elikagai asko eta oso energetikoak dauden inguruak, non kostu fisikoa minimoa den, 
obesitatearen intzidentziaren areagotzearekin asoziatu dira.

Bai gizakiek, bai animaliek, egokitze-mekanismo sentikorrak garatu dituzte, 
kaloria-hartzearen eta energia-gastuaren doikuntzaren bitartez, energia-balantzea 
mantentzeko. Liburuaren aurreko ataletan azaldu den bezala, energia-homeostasia 
sistema neuroendokrino konplexu batek erregulatzen du, non peptido hipotalamikoek 
eta organismotik datozen seinale periferikoek parte hartzen duten. Edozein seinaleren 
(zentralen edo periferikoen) oreka galtzen bada, hau da, desdoikuntza gertatuz gero, 
obesitatea gara daiteke.

Energia-balantzearen desoreka elikagai-hartzearen edo energia-gastuaren 
kontrol-faltaren, lipido-erreserben erregulazio akastunaren edo ehunetan nutrienteen 
banaketan orekarik ezaren ondorio izan daiteke.

Alde batetik, elikagaietatik energia lortzeari dagokionez, hipotalamoko 
neuropeptidoek neurri handi batean digestioaren fase zefalikoa erregulatzen dute. 
Horrela, NPYk eta AgRPk, hipotalamoan diharduten ghrelina eta antzeko faktore 
gastrointestinalekin batera, nutrienteen harrera bultzatzen duen jangura-sentsazioa 
sortzen dute. Jateak hipotalamoan asetasun-sentsazioa eragiten duten beste seinale 
gastrointestinal batzuk sortzen ditu. Elikagai-hartzearen muga hori batez ere 
kolezistokininak, glukagoiaren antzeko GLP-1 peptidoak, YY peptidoak eta leptinak 
ezartzen dute, hipotalamoan dihardutenak bertako peptido batzuekin batera, hala nola 
CART eta melanokortinekin, ghrelina, NPY eta AgRPren seinaleak ahultzen. Aipagarria da 
obesitate-kasuen % 5 inguru melanokortinen MC-4 hartzaile azpimotaren polimorfismoen 
ondorioa direla.

Bestetik, energia-galeran inplikatutako mekanismoak ditugu. Energia bero gisa 
galtzen da termogenesia deritzon prozesuan. Karraskariek eta beste ugaztun batzuek 
termogenesian espezializatutako ehuna dute, gantz-ehun marroia hain zuzen ere. Ehun 
horrek UCP1 deritzon proteina duten mitokondrio-kopuru handia du. Esan bezala, 
proteinak metabolismo oxidatzailea ATParen sintesitik banantzen du, eta animaliek 
haren jardueraren aktibazioa (hotzagatik, gehiegizko elikagai-hartzeagatik) eta inhibizioa 
(barauagatik, haurdunaldiagatik) darabilte beroaren askapena doitzeko. Gizakian, 
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jaioberriaren egokitzapen-aldian izan ezik, gantz-ehun marroia mugatua dago, txikia da 
eta bere funtzionaltasuna oso murriztua da. Beste ehunetan ikusi den UCP azpimota 
batzuen (UCP2 eta UCP3ren) aktibitatea ere ez dirudi termogenesian garrantzitsua 
denik, horien gehiegizko adierazpen genetikoak animaliengan fenotipo ez obesoa 
mugatzen badu ere.

Gorputz-pisuaren kontrola aktibitate metabolikoak ere mugatzen du, konkretuki, 
organismoko gantz-biltegien dinamikak. Adipozitoak era parakrinoan eta endokrinoan 
dihardu bere biltegiratze-ahalmena autorregulatzeko, gordekinen erabilera eta 
biltegiratze-mekanismoetan eta elikagai-hartzearen kontrol hipotalamikoan parte 
hartzeko. Horrela, gantz-ehunak leptina jariatzen du, energia-biltegien adierazle den eta 
elikagai-hartzea erregulatzen duten neuropeptidoen sintesia modulatu dezakeen 
adipokina. Gizakiarengan badira leptinaren edo leptina-hartzaileen gabeziak sortutako 
obesitateak, baina oso kasu gutxi zenbatu dira. Intsulinak, bentrikulu-mailan 
administratzen denean, asetasuna sortzen du, beraz hormona horrek ere 
gorputz-pisuaren kontrolean parte hartzen du, eta pisuaren erregulazioaren eta 
bitarteko metabolismoaren arteko erlazioa estua dela bermatzen du. Egia esan, egoera 
nahiko konplexua da, beste hormona batzuk, esteroideak adibidez, obesitatearen 
agerpenean garrantzitsuak izan baitaitezke. Horrela, kortisolak — kortisonatik abiatuta 
sintetizatzen da gantz-ehunean— adipozitoaren desberdintzapena erregulatzen du. 
Gainera, glukokortikoideak estres-egoeretan sortzen den pisu-irabaziaren eragileak 
direla uste da, eta gantz-ehunean lipido-bilketa erraztu lezaketela.

Esteroide sexualek ere adipositatearen erregulazioan parte hartzen dute. Androgeno 
edo estrogeno-maila murrizten denean errai-mailako obesitatearen emendioa gertatu 
ohi da. Estronak leptinaren adierazpenean duen efektu inhibitzaileak konposatuak 
gorputz-pisuaren erregulazioan parte har lezakeelako susmoa piztu du.

Azkenaldian gorputz-pisuaren kontrola zenbait entzimaren aktibitate metabolikoak 
ere erregula lezakeelako ideia indarra hartuz doa. Entzima horien artean lipidoen 
sintesian (azetil-koA karboxilasa), substratuen oxidazioan (akonitasa) edo 
triglizeridoen biltegiratzean (glizerol-3-fosfato aziltransferasa mitokondriala) parte 
hartzen dutenak aipa daitezke. Gainera, nutrienteek gantz-ehun zuriaren molekula 
erregulatzaile askoren aktibitatea alda dezaketela ikusi da. Hormonen mendeko 
lipasa (HSL) ez da triglizeridoen mobilizaziorako ezinbestekoa, lipasa-aktibitatea 
triglizerido-bakuolo biltzen duen perilipina proteinaren eta ATGL deritzon triglizeridoen 
lipasaren araberakoa ere baita. Azken horrek triglizeridoen apurketa katalizatzen du, 
diglizeridoa eta gantz-azido bat askatuz. Obesitatearen animalia-ereduetan ATGL ez da 
ia adierazten, eta elikagai-murrizketa egoeran berriz, bai. Beraz, entzima horien 
aktibitatea eragile genetikoen araberakoa izan arren, metabolikoki ere erregula 
daiteke, eta beraz, aktibitatea gorputz-pisuaren erregulazioan parte hartzen duten 
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gainerako faktoreekin nahiz nutrienteekin gerta daitezkeen interakzioen araberakoa 
da.

Zenbait ikertzailek infekzio birikoek obesitatea sorraraz dezaketela adierazi dute. 
Horrela, animaliengan obesitatearen garapena errazten duten hainbat birus identifikatu 
dira. Gizakiengan, obesoek 36-adenobirusaren kontrako antigorputzen prebalentzia 
handiagoa agertu dute iharrek baino. Are gehiago, adenobirus hori saguei eta txitei 
injektatzean animaliek gantz gehiago metatzen dutela behatu da. Hori guztia dela eta, 
birus-infekzioak zenbait obesitate-motaren garapenaren jatorri izan litezkeela 
argudiatu da.

Animaliengan egindako ikerketek eta gizakiengan eginiko ikerketa epidemiologikoek 
amaren oreka nutrizionalak eta metabolikoak umearen metabolismoaren 
programazioari eragiten diola adierazi dute. Horrela, umeen garapenaren momentu 
erabakigarrietan, aldi fetalean eta edoskitzaroan barne, amaren desoreka nutrizionalak 
edo metabolikoak haurraren etorkizuneko metabolismoari eragiten dio, eta helduaroan 
zenbait gaixotasun, sindrome metabolikoa adibidez, jasateko joera baldintzatzen du. 
Programazio metabolikoaren gaineko efektuok aldaketa epigenetikoen ondorio izan 
daitezke, hots, ondorengoei transmititu dakizkieken adierazpen genikoaren asaldu 
egonkorrak, histonetan edo DNAren metilazioan gertatutako aldaketen ondorioak, 
esaterako.

Etorkizunean obesitatearen mapa genetiko eta metabolikoa guztiz osatzeko, 
gaixotasunean parte har dezaketen gainerako geneak bilatu behar dira, bai eta beraien 
adierazpena eta interakzioak ulertu ere. Interakzioek berebiziko garrantzia dute, dietari 
ezberdin erantzungo dioten geneen aldaera-moten araberakoak edo nutrizioaren 
mendeko adierazpen genikoen arteko ezberdintasunen araberakoak izan baitaitezke.

6.2 diagNostikoa eta sailkapeNa

Obesitatearen ezaugarria gehiegizko gorputz-gantza da. Horren arabera, gorputz-
gantzaren portzentajea ohikoa baino handiagoa duten pertsonak obesoak dira, balio 
arruntak gizon eta emakume helduengan % 12-20 eta % 20-30 dira hurrenez hurren.

Gorputz Masaren Indizea (GMI) nutrizio-egoera aztertzeko baliabideetako bat da. 
Banako baten pisua eta altuera erlazionatzen ditu, eta adierazpen matematiko honen 
bidez kalkulatzen da:

GMI =
Pisua (kg)

Altuera2 (m2)
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GMIa gizarte gehienaren adipositatea adierazten du, eta gainera erabiltzen erraza 
eta erreproduzigarria da. Hori guztia dela eta, ikerketa epidemiologiko gehienetan indize 
hori erabiltzen da, eta klinikan nazioarteko osasun-erakundeek eta medikuen elkarteek 
hori erabiltzea gomendatzen dute. Hala ere, kontuan hartu behar da pertsona 
gihartsuengan —kirolariengan, adibidez— eta adineko pertsonengan indizea ez dela 
adierazle ona.

Obesitatea definitzeko muga GMI ≥ 30 kg/m2 balioa erabiltzen da, hortik gora 
pertsonak obesitatea luke. Hala ere, erreferentzia-populazioaren banaketan 
85.  pertzentiletik gorakoak ere obesitate balio gisa definitu dira.

Obesitatearen sailkapenari dagokionez, SEEDOk (Sociedad Española para el Estudio 
de la Obesidad, obesitatea ikertzeko espainiar elkarteak) 1996an argitaratutako doku-
mentuan, OMEk proposatutako sailkapenari aldaketak egin zizkion: pisu normalaren 
beheko muga GMI = 18,5eraino murriztu zuen, gainpisua bi kategoriatan banatu zuen 
eta obesitate-maila bat gehiago ezarri zuen, GMI = 50 kg/m2 balioa izanik kirurgia baria-
trikoa jasotzeko hautaketan indikazio bereziak dituzten pertsonentzako kategoria.

6.1 taula. SEEDOren Gorputz-masaren indizearen araberako obesitatearen  
sailkapena helduengan.

kATegoriA gMi (kg/m2)

Desnutrizioa < 18,5

normopisua 18,5-24,9

i. mailako gainpisua 25,0-26,9

ii. mailako gainpisua 27,0-29,9

i. mailako obesitatea 30,0-34,9

ii. mailako obesitatea 35,0-39,9

iii. mailako obesitatea (morbidoa) 40,0-49,9

iV. mailako obesitatea (muturrekoa) ≥ 50

Behin obesitatea diagnostikatu denean, gaixotasunaren balorazioa egin behar da. 
Hasteko, edozein gaixotasunetan bezala, historia-klinikoa osatu behar da: 1) garrantzi-
tsuak diren aurrekariak, familia-ingurukoak eta pertsonalak batuz, 2) gidatutako anam-
nesia eginez, 3) obesitatearen eboluzioa aztertuz eta 4) bizimoduarekin eta elikadura-
rekin erlazionatutako faktoreak kontuan hartuz. Ondoren, azterketa fisikoa egingo da. 
Horren helburuak bigarren mailako obesitatea detektatzea (hipotiroidismoa, Cushing, 
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hiperintsulinismoa, hipogonadismoa, obulutegi polikistikoen sindromea eta abar) eta 
obesitatearen berezko ondorioak ebaluatzea dira. Gainpisuari eta obesitateari lotutako 
erikortasuna osasun-asaldu askotan aurkitu izan da, hala nola, garuneko hodietako 
gaixotasunean, gaitz koronarioan, bihotz-gutxiegitasunean, dislipemian, 2 motako 
diabetes mellitusean, hipertentsio arterialean, kolelitiasian, osteoartrosian, minbizi-mota 
batzuetan, loaren apnearen sindromean, hilerokoaren asalduan, antzutasunean, asaldu 
psikologikoetan eta abarretan. Gehiegizko pisuari asoziatutako erikortasuna, hilkorta-
suna eta gaixotasunak mugatu eta ebaluatu behar ditu klinikoak. Obesitatearen arriskua 
ebaluatzeko orduan, gehiegizko pisuaren gradua, gantzaren banaketa (erraialdeko 
gantza arriskutsuena izanik) eta obesitateari lotutako arrisku-faktoreen nahiz beste 
gaixotasunen agerpena (dislipemia, gaitz kardiobaskularra eta abar) hartuko dira 
kontuan. Faktore horiek guztiek jarraituko den obesitatearen kontrako estrategia ere 
mugatuko dute. Obesitateaz gain gaixotasun gehiago agertzen direnean, tratamen-
duaren oinarria gorputz-pisuaren galerarekin batera gaitz horien hobekuntza lortzea 
izango da; beraz, gorputz-pisuaren galeraren ondorioz hobetu daitezkeen patologiak 
zaindu beharko dira batez ere.

Sindrome metabolikoa obesitate abdominalari lotutako arrisku faktore-multzoa da. 
Gaixotasunaren eta haren osagaien patogenesia konplexua da; egun ez da guztiz 
ezaguna, baina obesitate zentrala eta glukosaren erabileraren zailtasunak eta intsulina-
rekiko erresistentzia, sindromearen ardatz direla uste da. Horiez gain, beste asaldu 
batzuk ere agertzen dira, arrisku kardiobaskularra handitzen dutenak: dislipemia atero-
genikoa, hipertentsio arteriala, faktore protron botikoak, faktore proinflama torioak, 
mikroalbu minuria, hiperurizemia, hiperhomo zistinemia, esteato hepatitis ez alkoholikoa 
eta abar.
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6.2 taula. Obesitateari asoziatutako asalduak.

gaixotasun kardiobaskular arteriosklerotikoa
– Kardiopatia iskemikoa

– Garuneko hodietako gaixotasuna

Arnasketa- eta bihotz-asalduak
– Bihotz-gutxiegitasun kongestiboa

– Aireztapen-gutxiegitasuna

– Loaren buxaduragatiko apnearen sindromea

Asaldu metabolikoak
– Intsulinarekiko erresistentzia eta 2 motako diabetes mellitusa
– Hipertentsio arteriala

– Dislipemia aterogenoa

– Hiperurizemia

emakumearen asalduak
– Disfuntzio menstruala

– Obulutegi polikistikoen sindromea

– Antzutasuna

– Jaiotza-inguruko arriskuaren emendioa

– Gernu-inkontinentzia

Digestio-aparatuaren asalduak
– Kolelitiasia

– Gibel-esteatosia

– Esteatohepatitis ez alkoholikoa, zirrosia

– Errefluxu gastroesofagikoa, hiatoko hernia

Asaldu muskulueskeletikoak
– Artrosia

– Giltzaduren lesioa

– Hezur-deformazioak

Beste asaldu batzuk
– Bena periferikoen gutxiegitasuna

– Gaitz tronboenbolikoa

– Minbizia (emakumea: besikula eta behazun-bideak, ugatz eta endometrioa 
menopausia ondoren; gizona: kolona, ondestea eta prostata).

– Hipertentsio endokraneal onbera

– Azaleko asalduak (ildoak, acantosis nigricans, hirtsutismoa, folikulitis, intertrigoa)

– Asaldu psikologikoak

– Asaldu psikosozialak

– Bizitzeko kalitatearen murrizketa

– Elikadura portaeraren asalduak
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6.3 obesitateareN epidemiologia

Espainiako haur eta gazteengan (2-24 urte), enKid deritzon ikerketaren arabera, 
obesitatearen prebalentzia % 13,9 da eta gainpisuarena % 12,4. Beraz, gainpisuak eta 
obesitateak batera gutxi gorabehera taldearen laurdenari (% 26,3) eragiten diote. 
Obesitatearen prebalentzia mutilengan (% 15,6) neskengan (% 12) baino handiagoa da. 
Mutilen artean balio altuenak 6 eta 13 urte bitartean aurkitu dira eta nesken artean berriz, 
6 eta 9 urte artean.

Datu horiek nahiko kezkagarriak dira. EnKid ikerketan oinarrituta obesitatearen 
prebalentzia eskola-adinean zaindu behar da, batez ere nerabezaroa agertu aurreko 
urteetan. Adin-talde horretan datozen arrisku-faktoreak deskribatu dira: opilgintza 
industrialeko produktuen eta gantzetan aberatsak diren beste elikagai batzuen kontsumo 
handia, fruta eta barazkien kontsumo murriztua eta egoneko bizimodua (telebista 
aurrean eguneko 3 ordu baino gehiago ematen dute).

Helduaroan, 25 eta 64 urte bitartean, DORICA (Dislipemia, Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular) ikerketaren arabera, obesitatearen prebalentzia Espainian % 15,5 da, 
balioak emakumeengan (% 17,5) gizonengan (% 13,2) baino altuagoak izanik. Horrez gain, 
25 eta 60 urte bitarteko gizonezkoen % 0,79k eta emakumezkoen % 3,1ek II. motako 
obesitatea dute (GMI = 35-39 kg/m2) eta gizonezkoen % 0,3k eta emakumezkoen % 0,9k 
obesitate morbidoa (GMI = 40 kg/m2). DRECE (Dieta y Riesgo de Enfermedades 
Cardiovasculares en España) ikerketak adierazi duenez, 14 urtetan obesitatearen 
prebalentzia % 34,5 handitu da, 1992an % 17,4 izatetik 2006an % 24 izatera pasatuz.

Oro har, Espainiako populazio helduan egin diren ikerketen arabera, emakume-
taldean obesitatearen prebalentzia kezkagarriagoa da eta handituz doa adinak gora 
egiten duen heinean, heziketa-maila baxuena duten emakumeen kasuan batez ere. 
Obesitatearen prebalentzia altuekin erlazionatutako faktoreei dagokienez, alde batetik 
bizimoduarekin erlazionatutakoak daude, hala nola, egoneko bizimodua, fruta eta baraz-
kien kontsumo urria eta gantzen edo alkoholaren kontsumoari lotutako energia-
hartzearen emendioa. Bestetik, kultura-maila eta maila sozioekonomiko baxuak dira 
aipagarriak. Hezkuntza-maila baxuagoko taldeetan obesitatearen prebalentzia altuagoa 
da; are gehiago, azken urteetako prebalentziaren emendioa talde horretan ere 
handiagoa izan da.
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6.3 taula. Obesitatearen prebalentzia 2005. urtean Espainiako populazioan,  
adin eta sexuaren arabera.

ADin-TALDeAk 
(adina)

gizonAk 
(% )

eMAkuMeAk 
(% )

guzTirA 
(% )

Haur eta gazteak

2-9 16,3 11,6 14,0

10-17 18,5 9,1 13,9

18-24 12,6 14,9 13,7

Helduak

25-34 7,1 4,8 5,9

35-44 11,7 12,2 12,0

45-54 16,9 26,4 22,0

55-64 21,5 34,2 28,5

65 urtetik gorakoak

Instituzionalizatu gabeko adinduak 31,5 40,8 36

Instituzionalizatutako adinduak 20,5 21,7 21

65 urtetik gorakoen kasuan obesitatearen prebalentzia % 35 da, % 30,9 gizonez-
koengan eta % 39,8 emakumeengan. Prebalentzia hori handiagoa da instituzionalizatu 
gabeko taldeetan (% 36) instituzionalizatutako edadetuetan (% 21) baino.

Amaitzeko, helduen obesitatearen prebalentziaren arabera, Espainia tarteko puntuan 
kokatzen dela aipatu beharra dago: obesitate proportzio baxuenak dituzten Ipar 
Europako Herrialdeak, Frantzia eta Australia eta prebalentzia altuenak dituzten Ekialdeko 
Europako Herrialde eta Ameriketako Estatu Batuen artean.



106

6.4 iNterbeNtzio terapeutikoa

Obesitatearen hedapena dela eta interbentzio terapeutikorako irizpideak oso ezber-
dinak, baina bateragarriak, diren bi arlotan ezarri behar dira: prebentzioan eta terapeu-
tikan.

6.4.1 obesitatearen prebentzioa

Obesitatearen prebentzioaren lehen mailako helburuak hauek dira: arriskua duten pisu 
normaleko lagunengan gainpisuaren garapena murriztea, gainpisua duena obeso izatera 
heltzea ekiditea eta pisua galtzea lortu duten eta gainpisua edo obesitatea duten 
pertsonek pisua irabaztea sahiestea. Bigarren mailako helburua obesitateari lotutako 
komorbilitatearen kontrol egokia lortzea da, obesoen hilkortasuna murriztea dakarrena. 
Horrez gain, obesitatearen prebentzioa ekonomikoki errentagarria da, haren ondorio 
sanitarioek, sozialek eta profesionalek osasun-egoera hobea eta lanean adaptatze hobea 
ahalbidetzen baitute.

Obesitatea prebenitzeko programak

Obesitatea prebenitzeko programek elikadura osasuntsuari buruzko aholkuak hedatu 
behar dituzte; pertsonengan gehiegizko adipositatea dagoenean energia-hartzea ekidin, 
jarduera fisikoa sustatu eta gizartearen ohituretan aldaketa osasungarriak egiten 
ahalegindu behar dute.

Aholku dietetikoak

Zuntz dietetikoaren kontsumoaren emendioak, gantz eta azukre eduki handiko 
elikagai oso kalorikoen murrizketak eta barazki eta frutaren kontsumoaren handipenak 
obesitatearen garapena ekiditen dutela frogatua izan da. Haatik, badira pisua irabaztea 
errazten duten jokabideak: azukredun edarien (freskagarrien, zumo ontziratuen) 
kontrolik gabeko kontsumoaren ondoriozko gehiegizko energia-hartzea, anoen 
tamainaren handitzea bai etxean bai “otordu lasterreko” jatetxeetan, eta janaurrekoen 
kontsumoaren neurrigabekeria, besteak beste. Beraz, premiazkoa da jokabide horiek 
aldatzea, batez ere umeen artean, nutrizio-balio eskaseko elikagai horien kontsumoa 
oso gustukoa baitute. Halaber, amagandiko edoskitzea sustatu behar da, izan ere 
obesitate garapen txikiagoarekin erlazionatu baita.

Jarduera fisikoaren sustapena

Jarduera fisikoa erregularki egiteak pisu irabazia prebenitzen du eta egoneko 
bizimoduak ordea, eragiten du, bizitzan lehenago egin den kirola edozein dela ere. 
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Horrez gain, jarduera fisikoak gainpisuari eta obesitateari lotutako gaixotze- eta 
heriotza-tasak modulatzen ditu, eta egoneko bizimodua berriz, gaixo obesoarentzat 
arazo kardiobaskularretarako arrisku-faktorea da. Gaixotasun kardiobaskularrak 
prebenitzeko, asteko egun gehienetan aktibitate fisikoa, neurrizkoa edo intentsoa, 
gutxienez 30 minutuz egitea gomendatzen da, hori 60 minutura luzatzen da pisu irabazia 
prebenitu nahi denean. Eskola- eta komunitate-giroan neurrizko jarduera fisikoa egitea 
sustatzea oso garrantzitsua da, horretarako, eskola- eta komunitate-esparruetan 
kirolerako gune ziur eta egokiak gaitu behar lirateke. Neurri hori haurtzaroan eta 
gaztaroan ezartzeaz gain, herritar elkarteetatik eta lan ingurutik ere bultzatu behar 
litzateke, jarduera fisikoa eta kirolaren praktika bultzatuz adin talde bakoitzerako 
moldatutako programen bidez.

Gizartearen ohitura-aldaketa

Elikadura-portaera eta -jarrerak aldatzea gomendatzen da; horretarako 
energia-murrizketak malgua izan behar du, muga zorrotzak ekidinez, desinhibitze-tarteekin 
txandakatzen baitira. Mediterranear dietan oinarritutako etxeko elikadura ordenatua 
sustatu behar da. Aldiz, etxetik kanpo egiten dena, neurrigabea eta energia-eduki 
handiko eta nutrizio-balio gutxiko elikagaietan aberatsa dena, baztertu egin behar da.

6.4.2 obesitatearen tratamendua

Obesitatea osasun publikoaren arazorik larrienetakoa da, eta, aurre egingo bazaio, 
helburu terapeutikoak identifikatzeko premia dago. Obesitatearen jatorria faktoreanitza 
denez, haren tratamenduak ere diziplina anitzekoa izan behar du. Horrela, estrategia 
dietetikoak, ariketa fisikoa, psikoterapia, estrategia farmakologikoak eta kirurgia 
bariatrikoa bateratu behar dira.

Obesitatearen tratamendua aldagai askoren mendekoa denez, oso zaila da 
jarduera-protokolo bat estandarizatzea. Horrela, adina, GMIa, gorputz-gantzaren 
banaketa, komorbilitateen agerpena eta sedentarismoa hartu behar dira kontuan gaixo 
obesoaren aurrean hartu beharreko jokabidea definitzeko.
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6.4 taula. Gorputz-masaren indizearen araberako interbentzio terapeutikorako irizpideak.

gMi 
(kg/m2)

interbentzioa

18,5-22 Justifikaziorik ez Elikadura osasungarriari eta jarduera 
fisikoari buruzko gomendioak

22-24,9

Justifikaziorik ez, 5 kg/urteko 
emendioa gainditzean edo/eta 
arrisku kardiobaskularreko faktoreak 
agertzean izan ezik

Elikadura osasungarriari buruzko 
gomendioak azpimarratu

Jarduera fisikoa sustatu

25-26,9

Justifikaziorik ez pisua egonkorra 
denean, gantzaren banaketa 
periferikoa denean eta asoziatutako 
gaitzik ez dagoenean.

Justifikatuta arrisku 
kardiobaskularreko faktoreak 
agertzean edo/eta gantzaren 
banaketa zentrala denean

Gomendio dietetikoak

Jarduera fisikoa sustatu

Aldizkako kontrolak

27-29,9

Helburua:

Gorputz pisuaren galera: % 5-10 

Elikadura hipokalorikoa

Jarduera fisikoa sustatu

Bizitzeko eraren aldaketak

Aldizkako kontrolak

6 hilabeteko epean emaitzarik ez 
badago farmakoen erabilera ebaluatu

30-34,9

Helburua:

Gorputz pisuaren galera: % 10

Komorbilitate larriak badira obesitate 
unitatean kontrol eta jarraipena

Elikadura hipokalorikoa

Jarduera fisikoa sustatu

Bizimodu-aldaketa

Aldizkako kontrolak

6 hilabeteko epean emaitzarik ez 
badago farmakoen erabilera ebaluatu

35-39,9

Helburua:

Gorputz pisuaren galera: > % 10

Obesitate-unitatean kontrol eta 
jarraipena

Hasierako jokabide terapeutikoa, 
aurrekoa bera

6 hilabeteko epean emaitzarik ez 
badago: oso energia-eduki txikiko 
dieten erabilera ebaluatu nahiz 
kirurgia bariatrikoa ebaluatu 
komorbilitate larriak agertzen badira

≥40

Helburua:

Gorputz pisuaren galera: ≥ % 20

Obesitate unitatean kontrol eta 
jarraipena

Hasierako jokabide terapeutikoa, 
aurrekoa bera

6 hilabeteko epean emaitzarik ez 
badago: oso energia-eduki txikiko 
dieten erabilera ebaluatu nahiz 
kirurgia bariatrikoa
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Lehen gerturatze terapeutikoa dieta hipokalorikoan oinarritu behar da. Dieta hori 
gaixo bakoitzaren araberakoa izango da, eta laguntza psikoterapeutikoarekin eta kontrol 
mediku eta dietetikoz indartuko da. Gaixoa dietari jarraitzea eragozten dion 
gose-sentipenaz kexatzen bada, edo lortutako emaitzak eskasak badira, tratamendu 
farmakologikoa aholkatuko da. Hasierako fase horretan, gaixoak obesitatearekin 
erlazionatutako eritasunetarako (hala nola, arteria-hipertentsiorako, 2 motako diabetes 
mellituserako eta abarretarako) beharrezko tratamendua ere jarraitu beharko du. 
Tratamenduaren lehen aldi horretan gaixoaren ahalmenaren araberako ariketa fisikoko 
programa egoki bati hasiera ematea ere beharrezkoa da.

Pisu-galeraren helburu terapeutikoa da obesitateari lotutako komorbilitateak 
hobetu edo murriztea, eta etorkizunean gerta litezkeen gehiegizko gorputz-pisuarekin 
erlazionatutako konplikazio medikuen eragina murriztea. Beraz, gorputz-pisuaren 
galeraren helburua ez da gorputz-pisu ideala lortzea, baizik eta pisu galera txikiak 
lortzea (hasierako pisuaren % 5-10 ingurukoak) baina denboran luzatuak. Horretarako 
ditugun tresnak bizimoduaren aldaketak (elikadura-planak, aktibitate fisikoa, 
portaeraren hobekuntza) eta farmakoterapia dira. Larritasun handiko kasuetan, aldez 
aurretik ondo aukeratutako pertsonengan, kirurgia erabil daiteke.

Elikadura-plana

Obesitatearen tratamenduan elikadura-plana eta aktibitate fisikoa oinarrizkoak dira 
oreka energetiko negatiboa lotzeko. Ohiko dietan energia-hartzea 500-1.000 kcal/egun 
murrizteak astebetera pisuaren 0,5-1 kg-ko galera eragiten du, zeinek 6 hilabetez 
mantenduta hasierako gorputz-pisuaren % 8-10eko galera, batez beste, ekartzen duen. 
Murriztapen energetikoak ezin du eguneko ekarpen kalorikoa maila konkretu batetik 
behera txikiagotu: 1.000-1.200 kcal/egun emakumeentzat eta 1.200-1.600 kcal/egun 
gizonentzat. Helburua pisu-galera epe luzera mantentzea denez, tratamendu dietetikoa 
bizi osoan zehar jarraitu beharko da.

Makronutrienteen banaketari dagokionez, epe luzera eraginkorra den pisu galera 
lortzeko hartu beharreko makronutriente-portzentajeen inguruan eztabaida handia 
dago. Energia-ekarpen urriko (800-1.500 kcal/eguneko) dieta klasikoek proteina, 
karbohidrato eta gantzen arteko oreka eskaintzen dute, energiaren % 10-20, % 50-65 eta 
% 25-35 izanik hurrenez hurren. Horiekin epe laburrera pisu-galera nabariak lortzen badira 
ere, epe luzera pisua berriro ere irabazten da. Arrazoiak elikadura-mota hori jarraitzeko 
zailtasuna nahiz oinarrizko metabolismoaren murrizketa izan daitezkeela dirudi; izan 
ere, azken horrek gorputz-pisuaren galera denboran mantentzea ekiditen du. Hori dela 
eta, makronutriente-portzentaje ezberdinak dituzten elikadura-eredu berriak garatu 
dira, gorputz-pisuaren galera optimizatzea helburu dutenak.
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Karbohidrato-ekarpen murritzeko (energiaren % 30 baino gutxiago) eta 
gantz-ekarpen handiko (% 40 baino gehiago) dietek pisua azkar galarazteko duten 
eraginkortasunagatik ospe handia dute. Dieta horiei lotutako zetosiak sodio galeraren 
ondorio den gehiegizko diuresia sortzen du; zelula–barneko ura eta baita kanpokoa ere 
galtzen dira, eta beraz, pisuaren galera oso nabaria da. Bestalde, proteina-kantitate 
handiak hartzeak asetasun-efektu handiagoa sortzen du, karbohidratoetan aberatsak 
diren dietekin konparatuz. Egindako azken entsegu klinikoen arabera, dieta horiek 
gorputz-pisuaren galera epe laburrera (6 hilabetera) lortzeko oso eraginkorrak dira, eta 
ez dute lipido-profilean ezta intsulinarekiko jasangarritasunean ondoriorik. Baina 
dirudienez, epe luzera (12 hilabetera) beraien eraginkortasuna gantzetan urriak diren 
dieten antzekoa da.

Egia esan, muturreko dieten arazoa, makronutrienteen portzentajea edozein izanda 
ere, gaixoak gomendioak jarraitzeaz nekatzen direla da, eta ondorioz, epe luzera 
eraginkortasuna galtzen dute. Hori dela eta, elikaduraren plangintza egiterakoan 
pertsonak ahalik eta jarraipen luzeena lor dezan bilatu behar da, horretarako plangintzak 
elikadura-hezkuntzarako denbora-tartea gorde behar du, gaixoak dietan egindako 
aldaketak onar ditzan eta plan dietetikoa ahalik eta ahalegin txikienarekin jarrai dezan. 
Horrela, dietaren makronutrienteen portzentajeak ere pertsonaren ezaugarrietara 
moldatu ahalko dira. Adibidez, sindrome metabolikoa edo diabetes mellitusa duten 
pertsonengan karbohidrato-ekarpena apur bat murriztu eta gantz monoasegabearena 
handitu daiteke, arrisku kardiobaskularra hobetzeko eta dietaren jarraipena 
hobetzeko.

Proteina-kantitateak energiaren % 15-20 izan behar du, gorputz-pisuaren galerari 
lotutako gihar-masaren galera murrizteko eta pisuaren estabilizazioa atzeratzeko. Hala 
ere, proteina-kantitate handiko dietak (energiaren % 30 baino gehiago) ez dira 
gomendatzen, gernu bidezko kaltzio galera sorrarazten dutelako.

Amaitzeko, egunean 20-40 g zuntz hartzea gomendatzen da, duen efektu 
asetzaileagatik. Bitamina eta mineralen gomendioak ere errespetatu behar dira, 
hidratazio-maila egokia mantentzeko. Elikadura hipokaloriko baterako gomendatutako 
makronutrienteen batez besteko proportzioak 6.5 taulan adierazten dira.



1116 obeSitatea

6.5 taula. Elikadura hipokalorikoaren plangintzarako gomendatutako  
energiaren eta makronutrienteen banaketa.

energia
500-600 kcal galera formulen 
bitartez lortutako oinarrizko 
estimazioei edo ohiko dietei 

Karbohidratoak (% )

Proteinak (% )

Gantzak (totalak) (% )

Aseak (% )

Monoasegabeak (% )

Poliasegabeak (% )

trans gantz-azidoak (% )

Zuntza (g)

45-55

15-25

25-35

< 7

15-20

< 7

< 2

20-40

Elikadura-planak indibidualizatua izan behar duela bistakoa da, kaloria-murrizketa 
diseinatzean norberaren gustuak errespetatu behar dira. Horretarako, dietaren 
preskripzioak anamnesian oinarritu behar du, eta irizpide hauei moldatuko zaie: pisua, 
adina, sexua, asoziatutako gaixotasunak, lana, bizimodu soziala, gustuak, ordutegiak, 
klima eta jarduera fisikoa. Gainera, dietaren jarraipena bermatzeko, estrategia 
ezberdinak jarrai daitezke, hala nola, dietaren dentsitate energetikoaren murrizketa, 
anoen tamaina kontrolatzea, aldez aurretik ezarritako elikadura-planak jarraitzea edo 
elkartruke taulak jarraituz zenbait otordu ordeztea.

Oso energia-eduki txikiko dietak

400-800 kcal bitartean eskaintzen dituzten dietak dira. Beharrizan proteikoak eta 
bitamina eta mineral behar guztiak ase ditzaketen prestakin komertzial gisa formulatu 
ohi dira. Sendagileen kontrolpean erabili behar dira, 16 aste baino laburragoa den 
denbora-tartean. Obesitate morbidoa duten gaixoengan gorputz pisua era azkarrean 
galarazteko indikatuta daude, gaixoaren bizitza-kalitateari eragiten dieten 
obesitatearen komorbilitateen eragina murrizteko helburuarekin bakarrik. Dieta horiek 
epe luzera ez dira erabilgarriak, izan ere, urtebetera ohiko dieta hipokalorikoekin 
lortutako pisu-galera antzekoa sortzen dute.

Oso energia-eduki txikiko produktuen erabileran oinarritutako dietak, programaren 
hasieran pisua galtzeko baino, galdutako pisuaren mantentzerako estrategia 
terapeutikoetan erabili izan dira. Horrela, zenbait ikerketak epe ertain eta luzera balizko 
efektu onuragarriak aurkeztu dituzte. Hala ere, dieta horiek ezin dira orokorki erabili, 
sendagileen preskripziopean besterik ezin dira erabili gaixoen ezaugarrien eta 
eboluzioaren arabera.
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Aktibitate fisikoko plana

Aktibitate fisikoa eta kirola ezinbestekoak dira gorputz-pisuaren galera maneiatzeko. 
Hala ere, obesitatearen tratamendurako jarduera fisikoa elikadura-plan egituratu 
egokiarekin bateratu behar da; izan ere, jarduera fisikoaren osasunerako eta gaitz 
kardiobaskularren kontrako onurak ukaezinak badira ere, berarekin bakarrik ez da 
eraginkortasunik lortu gorputz-pisuaren murrizketarako.

6.6 taula. Aktibitate fisikoaren onurak.

Jarduera fisikoaren onurak:

– Elikadura-programa egokiarekin batera gorputz pisuaren galera eragiten du

– Galdutako pisua mantentzen laguntzen du

– Gainpisuaren eta obesitatearen prebentzioan parte hartzen du, haur zein helduengan

– Profil lipidikoa hobetzen du, triglizeridoen eta LDL-kolesterolaren kontzentrazioa 
murriztuz eta HDL-kolesterolarena handituz

– Diabetea duten pertsonen intsulinarekiko sentsibilitatea, glukosaren metabolismoa eta 
kontrol metabolikoa hobetzen du

– Gaitz kardiobaskularren prebentzioan parte hartzen du

– Hezur-dentsitatearen osotasuna mantentzen du

– Hipertentsioa duten pertsonen presio arterialaren kontrola hobetzen du

– Efektu psikologiko positiboak ditu: autestimua handitzen du eta antsietatea eta 
depresioa murriztu

– Behazun-gaitz asintomatikoaren arriskua murrizten du

– Gantz abdominalaren metaketa murrizten du

– Arnasketa-ahalmena hobetzen du

Hainbat elkarte zientifikok osasuna hobetzeko eta gaitz kardiobaskularrak saihesteko 
helburuarekin hau gomendatzen dute: helduek egunean intentsitate ertaineko aktibitate 
fisikoa gutxienez 30 minutuz egitea, ahal dela egunero. Baina, gomendio hori pisua galdu 
eta epe luzera mantendu nahi duen gaixo obeso batentzat ez da aplikagarria. Horrela, 
Obesitatearen Ikerketarako Nazioarteko Elkarteak (IASOk, International Association for 
the Study of Obesityk) bi gomendio bereizten ditu. Alde batetik, gainpisua dutenek 
egunean 45-60 minutuz aktibitate fisikoa (315-420 min/aste) egin behar dutela 
adierazten du, obesitatea ez garatzeko neurri prebentibo gisa. Bestetik, galdutako 
pisua atxikitzeko, egunean 60-90 minutuz intentsitate ertaineko aktibitate fisikoa egitea 
(420-630 min/aste) gomendatzen du. Gomendio horiek, beste hainbat osasun erakundek 
eta elkarte zientifikoek berretsi dituzte.

Obesitatea eta egoneko bizimodua duten pertsona askok aktibitate fisikoa egiteko 
interes edo/eta trebetasun gutxi dute. Hori dela eta, aktibitate fisikoko programari 
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hasiera emateko apurka-apurka eta progresiboki jardun behar da, planifikatutako 
helburuak zenbait astetan lortu beharko dira. Lehen neurria egoneko bizimodua 
murriztea da, energia-gastua sortzen duten eguneko aktibitateak sustatuz, hala nola 
eskailerak erabiltzea, oinez ibiltzea eta abar. Gaixoak pisua galtzen eta ahalmen 
funtzionala irabazten duen heinean egiten diren aktibitateen intentsitatea eta luzera 
areagotu daitezke, azkenean gutxienez 45-60 minutura luzatu arte.

Telebista
Bideojokoak
Ordenagailua

Luzaketak: 
Yoga, Tai-jia

Muskulazioa:
Pisu txikiak, banda elastikoak, flexioak

Ariketa aerobikoak (> 30 min):
Azkar ibiltzea, mendi-ibiliak egitea, igeriketa, 

bizikleta, korri egitea, gimnasia aerobikoa, irristaketa, 
eskiatzea, paddle, tenisa, futbola, saskibaloia, boleibola

Etxeko lanak, brikolajea, txakurra paseatzea, umeekin jolastea, 
autoa garbitzea, 30 minutu baino gehiago paseatzea, golfean egitea, 

garraio publikoak erabiltzea, eskailerak igotzea (igogailua erabiltzearen 
ordez), lantokitik urrun aparkatzea

< 2 ordu/egun

2-3 egun/aste

3-5 egun/aste

Ia egunero

6.1 irudia. Helduentzako aktibitate fisikoko piramidea.

Aktibitate fisikoak, pisua galtzeko edo galera epe luzera mantentzeko eraginkorra 
izan dadin, intentsitate ertainekoa edo handikoa izan behar du, hala nola, azkar ibiltzea, 
igeriketa, bizikleta, gimnasia aerobikoa edo kirola (tenisa, saskibaloia, futbola). Jarduera 
fisikoko programa planifikatzerako orduan, pertsona bakoitzerako bihotz-maiztasuna 
tarte egokienean oinarrituta intentsitatea gradualki handitu behar dela kontuan hartu 
behar da, hasiera eta amaieran luzatze-ariketak eta berotze/hozte-ariketak eginez.
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6.7 taula. Intentsitatearen araberako ariketa fisikoen sailkapena.

Neurrizko intentsitatea

– 3,5 - 7 kcal/minutu edo 3-6 baliokide metaboliko* erretzen dituzten ariketak

– Adibideak: ibilaldiak, igeriketa, dantza, txangozaletasuna, bizikleta ordekan (10-15 km/
ordu), bizikleta estatikoa, golfa, saskibaloia (saskiratzea), boleibola, paddlea edo tenisa, 
zaldiz ibiltzea, belarra moztea, lorezaintza leku handietan, leihoak garbitzea, autoa eskuz 
garbitzea, mudantza arinak, etxearen birmoldaketa txikiak, brikolajea, altzariak tokiz 
aldatzea, etab.

Intentsitate altua

– >7 kcal/minutu edo >6 baliokide metaboliko erretzen dituzten ariketak

– Adibideak: gimnasia aerobikoa, korrika egitea, eskailerak igotzea, bizikleta maldan gora 
edo > 15-20 km/orduko abiaduraz, arrauna, kirol-lehiaketak (borroka-arteak, tenisa, 
futbola, errugbia, saskibaloia, squasha, hockeya), izotz-irristaketa, iraupen-eskia, 
water-poloa, sokasaltoa, “pikatxoi eta pala” ariketak, egur egitea, mudantza pisutsuak, 
abeletxe-lana, etab.

Entrenamendu kardiobaskularraren maila

– Bihotz-maiztasunaren tarte zehatz baterako oxigeno-kontsumo ahalmen maximoaren 
araberako ariketa da

– Bihotz-maiztasun maximoa (BMM) kalkulatzeko: 220 taupada/min – adina (urte)

– Entrenamendua normalean ahalegina (BMA) BMMaren % 60-80 artean dago.

Entrenamendu kardiobaskular arina

– BMA BMMaren % 50-60 artean dago (bihotz-segurtasunaren zonaldea)

– Hasiberrientzat, adinduentzat edo osasun arazoak dituztenentzat gomendatua

– 20-30 minututan 1 km ibiltzearen baliokidea da

Neurrizko entrenamendu kardiobaskularra

– BMA BMMaren % 60-70 artean dago.

– Gorputz-pisuaren kontrolerako gomendatzen da, gantza erretzea errazten baitu.

– 14-17 minututan 1 km ibiltzearen baliokide da

Entrenamendu kardiobaskular gogorra

– BMA BMMaren % 70-80 artean dago.

– Ahalmen kardiobaskularra hobetzeko gomendatzen da, ez da eraginkorra 
gorputz-pisuaren kontrolerako

– Azkar ibiltzearen, 10-13 minututan 1 km ibiltzearen, baliokidea da

* Baliokide metabolikoa: atsedenaldian eta eserita dagoen banako helduaren energia-gastua, batez 
beste 3,5 ml oxigeno/gorputz-pisu kg/min kontsumoaren baliokidea da (1,2 kcal/min 70 kg-ko 
pertsonentzat).

Horrez gain, astean bi edo hiru egunetan erresistentzia-ariketak egitea gomendatzen 
da. Horiek muskulu-talde nagusiak landuko dituzten 8-10 ariketa ezberdinek osatuko 
dituzte, eta bakoitzeko 10-15 errepikapen egingo dira. Muskulu-masaren emendioak bi 
helburu argi ditu: batetik, gihar-masa handitzea, oinarrizko metabolismoa areagotzeko 
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eta, beraz, pisuaren egonkortzea atzeratu edo pisua berriz irabaztea ekiditea, eta, 
bestetik, adineko pertsonengan indar muskularra handitzea, eguneroko bizitzako 
aktibitateak garatzeko ezinbestekoa baita.

Amaitzeko, aktibitate fisikoa adinari moldatu beharko zaiola aipatu behar da. 
Normalean, haur eta nerabeen kasuan intentsitate handiagokoa da, helduan berriz, indar 
muskularra eta errendimendu kardiobaskularra hobetzera eta lesio osteomuskularrak 
ekiditera bideratutako aktibitateak sustatzen dira.

Bizimoduaren aldaketak eta tratamendu psikologiko zein 
psikiatrikoa

Gainpisuaren eragile diren elikadura-patroiak eta aktibitate fisikoaren maila aldatzeko 
teknikak edo gaitasunak ezartzean datza. Hots, gaixoa bizimodu osasungarri bati 
jarraitzeak dituen onurez jabetzea. Pisua galtzeko programek terapia konduktualaren 
tresna nagusi gisa erregistroak, elikaduraren eta aktibitate fisikoaren erregistroak, bildu 
behar ditu. Beraz, nutrizio-arloko profesionalek, psikologoek eta prestatzaile fisikoek 
elkarlanean aritu behar dute, giro indibidualean zein talde-giroan. Bizimodua aldatzeko 
tratamendu konduktual intentsiboak aski frogatu du, talde-giroan batez ere, klinikan 
jarraitzen diren ohiko dieta, farmako eta bisita programatuen bidezko tratamendu 
konbentzionala baino askoz hobea dela.

Pisua galtzea helburu duten hezkuntza-programa horietan laguntza psikologikoa 
nahiz psikiatrikoa gehien landu beharreko alderdia da. Pisu-galerak zenbait arlo 
psikologiko hobetzen baditu ere (gorputz-irudia, autoestimua, gainerakoekin erlazioak), 
maiz dieta ezin jarraitzeak hainbat sintoma sorraraz ditzake: suminkortasuna, antsietatea, 
depresio arina nahiz gogo-aldarte baxua. Egoera horiek pisua galtzeko programari 
hasiera eman aurretik ezagutu behar dira eta era egokian bidera daitezen lan egin behar 
da. Izan ere, obesitatea duen gaixoak depresiorako eta elikadura-portaeraren asalduak 
izateko joera handiagoa du. Gainpisua duten gaixoen % 30 inguruk “betekada bidezko 
asaldua” izan ohi du, beraz, pisua galtzeko programa hasi aurretik tratamendu 
psikologikoa eta psikiatrikoa ezinbestekoak dira.

Teknika kognitibo-konduktualen jarduerak hauek dira: elikadura-pauta berrien 
garapena (astiro murtxikatu, anoa txikiagoak, telebista ikusi bitartean ez jatea eta abar), 
portaera eraldatzen duten sinesmen akastunak zuzentzea, kontingentzia-kontratuak 
ezartzea (paktu edo kontratu terapeutikoak ezartzea gaixoarekin, sariak ezarriz), 
estimuluen kontrola, estresa eta antsietatea murrizteko erlaxazio-tekniken ikasketa edo 
emozio-egoera ezegokiak zuzentzea. Horrek guztiak gehiegizko elikagai-hartzea 
kontrolatzea du helburu, batez ere birgaixotzearen prebentzioaren entrenamenduan.
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Aspektu psikosozial horien guztien garrantzia are handiagoa da galdutako pisuaren 
mantentze-fasetan, non elikaduraren aurreko autokontrol-teknikak eta egunero 
aktibitate fisikoa ezartzeko teknikak, birgaixotzeari aurre egiteko gaitasunekin batera, 
oinarrizko elementuak diren galdutako pisua berreskuratzea atzeratu edo ekiditeko.

Laguntza-neurri horiek guztiak izanik ere, bizimoduaren aldaketaren bidezko 
obesitatearen tratamendu osoaren eraginkortasuna, epe luzera, mugatua da. Hala ere, 
bizimodua aldarazten ez duten isolatutako estrategia terapeutikoak baino 
arrakastatsuagoa da.

Tratamendu farmakologikoa

Obesitatearen tratamendu farmakologikoak datozen bi irizpideetan oinarritu behar du: 
1) ezin da terapia isolatu moduan erabili; beti elikadura-planak, aktibitate fisikoa eta 
bizimoduaren aldaketak bezalako oinarrizko terapiekin batera erabiliko da; 2) bakarrik 
GMI ≥ 30 kg/m2 edo handiagoa duten pertsonengan erabiliko da, edo GMI > 27 kg/m2 
izanik komorbilitate larriak dituzten pertsonengan, baldin eta aldez aurretik bizimoduaren 
aldaketak eginda gorputz-pisua murriztea lortu ez badute.

Tratamendu farmakologikoari dagokionez, aukerako farmakoa honako hau da: 
gihar-masa mantenduta gantz-masa murrizten duena, pisua berreskuratzea prebenitzen 
duena, ariketa fisikoarekin eta dietarekin bateratzean eraginkortasun hobea duena, 
albo-ondoriorik ez duena, ohitzea ez dakarrena eta profil metabolikoa hobetzea lortzen 
duena. Horretarako hiru bide jarraituz joka daiteke: janguraren kontrola eginez, 
nutrienteen xurgapena murriztuz edo gastu metabolikoa handiagotuz.

Obesitatearen kontrako farmakoen epe luzerako erabilerari buruzko meta-analisi 
ikerlanek ondorioztatzen dutenez, tratamendu farmakologikoak, ohiko ariketa fisiko eta 
dieta neurriekin batera, pisu-galera txikia sortzen du, 12 hilabeteetan 3-5 kg bitartekoa 
hain zuzen ere. Egun obesitatearen tratamendu espezifikorako farmako bakarra 
onartzen da: orlistat deritzona hain zuzen ere. Beste molekula batzuk erabili izan dira, 
sibutramina edo rimonabant adibidez, baina horien merkaturatzea eten egin da 
farmakoen onura-arrisku oreka ezegokia dela ikusi baita. Tamalez, oraingoz ez dugu 
obesitatea tratatzeko “behin betiko farmakoa” aurkitu, botika bat edo beste agintzeko 
joera aldakorra jarraitzen da, eta hori gainerako gaixotasun kronikoetan ez da 
gertatzen. Egungo ikerlan asko molekula eraginkor berriak bilatzera zuzentzen dira.

Orlistat

Urdail- eta pankrea-lipasen inhibitzaile indartsua da, dietako triglizeridoen hidrolisia 
ekiditen du eta ondorioz digestioan horien xurgapena % 30 murrizten da, oreka 
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energetiko negatiboa lortzeko lagungarri delarik hori. Egindako meta-analisi ikerketek 
orlistatek plazeboak baino 2,8-3,2 kg gehiagoko gorputz-pisuaren galera eragiten duela 
adierazi dute. Jakina da, izan ere, hiru hilabetetan zeharreko % 5 baino handiagoa den 
gorputz-pisuaren galera epe luzerako pisuaren galera iraunkorraren adierazle zehatza 
dela. Aipatu beharra dago 2 motako diabetes mellitusa duten pertsonengan orlistaten 
eraginkortasuna txikiagoa dela.

Orlistatek gluzemiaren kontrolean ere efektu onuragarriak ditu, izan ere gorputz-
pisuak berez eragingo lituzkeenak baino efektu hobeak sortzen ditu. Dirudienez, orlis-
tatek intsulinarekiko sentsibilitatea hobetzen du. Horretarako bi mekanismori jarrai 
lekiekeela uste da: intsulinarekiko sentsibleak diren ehunetan, gibel eta giharrean, lipido-
edukia murriztea edo inkretina-efektua duen GLP-1en kontzentrazioa handitzea.

Farmako honen eraginkortasuna eta segurtasuna XENDOS (XENical in the 
prevention of Diabetes in Obese Subjects) deritzon ikerketak berretsi ditu, non lau urteko 
iraupeneko tratamenduaren ostean orlistatek 2 motatako diabetes mellitusaren 
intzidentzia orokorra % 37 murriztu zuen eta plazeboak baino gorputz-pisu galera 
proportzioa handiagoa (% 68 handiagoa) eragin zuen.

Orlistatek duen abantaila gorputz-pisuaren galera sorrarazteaz gain beste hainbat 
efektu onuragarri sortzen dituela da. Alde batetik, gorputz-pisuak berez sortutako 
LDL-kolesterolaren murrizketa asko handitzen duela egiaztatu da, farmakoak 
heste-mailan kolesterolaren xurgapena inhibitzen baitu. Gainera, hesteetatik abiatutako 
lipido eta gantz-azido askeen fluxu txikiagoa errai-gantz kantitatearen murrizketarekin 
erlazionatu da, gorputz-pisuaren galera tamaina bera lortu baina orlistaten bidezko 
tratamendurik jaso ez duten pertsonekin konparatuz % 44 urritzen da. Bestalde, 
intsulinarekiko sentsibleak diren ehunetan lipido-edukiaren murrizketak ehun horietan 
glukosa-hartzea hobetzen du eta obesitatean maiz agertzen den esteatosi hepatikoa ere 
bai. Amaitzeko, farmakoaren erabilerak arrisku kardiobaskularra murrizten du; lipemia 
posprandiala eta C proteina erreaktiboaren eta hantura sortzen duten zitokinen maila 
txikituta eta adiponektinaren kontzentrazioa handituta.

Orlistaten albo-ondorioak haren ekintza-mekanismoaren ondorioak dira. Ohikoenak 
flatulentzia, gorotz koipetsuak, sabeluste-kopuruaren handitzea eta eginkari-
inkontinentzia dira. Gaixoen % 90ek jasaten ditu albo-ondorio horiek, baina tratamendua 
hasi eta ondorengo asteetan gainditzen direnez, ez dira tratamendua bertan behera 
uzteko arrazoi izaten. Orlistatek bitamina liposolugarrien xurgapena eragozten badu, 
bitaminen maila ez da normaltasunetik asko aldentzen, beraz, albo-ondorio hori dieta 
aberats eta orotariko bati jarraituta gaindi daiteke.
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Amaitzeko, hainbat entsegu klinikok orlistat nerabezaroan obesitatea tratatzeko 
ziurra eta eraginkorra dela frogatu dutenez, FDAk (Food and Drug Administrationek) 
12-16 urte bitarteko haurren tratamendurako onartu duela aipatu behar da.

Esan bezala, orlistatez gain, beste bi farmako onartu eta agindu izan dira obesitatea 
espezifikoki tratatzeko, sibutramina eta rimonabant; baina haien merkaturatzea eten 
egin behar izan da Sendagaiak Aztertzeko Europako Agentziaren (European Medicines 
Evaluation Agency, EMEAren,) aginduz, farmakoen onura-arrisku erlazioa ezegokia dela 
erabaki baitu.

Sibutramina

1997an obesitatearen kontrako farmako moduan aurkeztu zen. Noradrenalinaren eta 
serotoninaren birhartzea selektiboki inhibitzen duen amina tertziarioa da. Gizakiengan 
gorputz-pisuaren galera esanguratsua eragiten du, asetasun sentsazioa areagotuz 
eta jangura murriztuz. Haren efektua dosiaren araberakoa da, dosi ohikoenak 10 eta 
15 mg/egun dira eta tolerantzia egokia aurkezten dute. Horrez gain, efektu termogenikoa 
duela deskribatu da, zeina bolondres osasuntsuengan 20 mg/eguneko dosietan 
energia-gastuaren % 3-5 den.

Hori guztia dela eta, sibutramina obesitatea nahiz gainpisuarekin batera beste arrisku 
faktore batzuk (2. motako diabetea edo dislipemiak, adibidez) dituzten gaixoei agintzen 
zitzaien gorputz-pisuaren kontrolerako programa baten barruan terapia osagarri bezala, 
elikadura eta jarduera fisikoko planekin batera.

Sibutraminak, dietarekin, ariketa fisikoarekin eta bizimoduaren aldaketarekin batera, 
epe luzera plazeboak baino 4,5 kg handiagoa den pisu galera eragiten du; 2 motako 
diabetes mellitusa duten gaixoengan, non ohiko neurriak jarraituta pisua murriztea oso 
zaila den, ere bai. Farmakoa “betekada bidezko asalduetan” eta oso eduki kaloriko 
baxuko dietekin batera administratzean ere eraginkorra da.

Sibutraminak triglizeridoen murrizketa eta HDL-kolesterol mailaren emendio 
esanguratsuak eragiten ditu, kolesterol totalaren kontzentrazioa aldatu gabe. Bestalde, 
arteria-presio sistolikoa 2-3 mm Hg handitzen du eta diastolikoa 1-2 mmHg. Horretaz 
gain, bihotz-maiztasuna batez beste 4 taupada minutuko bizkortzen du. Gorputz-pisuaren 
galerak % 5 baino handiagoak direnean sibutraminak arteria-presioan eragiten dituen 
efektuok indargabetzen direla uste izan da. Hala ere, merkatuan izan zen bitartean bi 
kontsulta jarraitutan presio sistolikoa edo diastolikoa 10 mm Hg baino gehiago edo/eta 
bihotz-maiztasuna 10 taupada/minutu baino gehiago handitzen bazen, tratamendua 
bertan behera uztea gomendatzen zen.



1196 obeSitatea

Sibutraminak eragindako albo-ondorio ohikoenak idorreria, insomnioa eta zefaleak 
dira. Bihotz-arazoak, arritmiak, istripu zerebrobaskularrak edo kontrolatu gabeko 
hipertentsioa duten pertsonei ez zitzaien gomendatzen.

Entsegu kliniko batzuek sibutramina nerabe obesoentzat ere alternatiba egokia izan 
zitekeela proposatu zuten, baldin eta bihotz-maiztasuna eta arteria-presioa kontrolatzen 
bazitzaien. Ikerketa batean 368 nerabe 15 mg-ko dosiarekin urtebetez tratatu ziren eta 
plazeboa hartzen zuten gazteekiko konparatuz GMIaren murrizketa esanguratsua agertu 
zuten. Arteria-presioari eta bihotz-maiztasunari dagokienez, albo-ondorioak helduan 
agertzen direnen tamainakoak izan zirela aipatu beharra dago.

Orain urte batzuk sibutraminaren segurtasuna kolokan jarri zen, arazo 
kardiobaskularren intzidentzia handitu zezakeelako zalantza piztu baitzen. Praktika 
klinikoan haren preskripzioa mugatu zuen horrek. Hori dela eta, SCOUT (Sibutramine 
Cardiovascular Morbidity/Mortality Outcomes Trial) deritzon ikerketa abian jarri zen, 
obesitatearen kontrako farmako batek mortalitate kardiobaskularrean duen efektua 
analizatzen duen lehenengoa dena.

Ikerketa horrek obesitatearekin eta gainpisuarekin batera gaixotasun 
kardiobaskularra edo horren arrisku oso handia (2. motako diabetea eta gaixotasun 
kardiobaskularrerako arrisku-faktore bat gutxienez) zuten 9.800 pertsona bildu zituen. 
Gaixoak bi taldetan banatu ziren, talde batek sibutramina (10 mg/egun) eta besteak 
plazeboa hartu zuen 6 urtetan zehar. Gaixoek jasaten zuten gorputz-pisuaren 
murrizketaren tamainaz gain, arazo kardiobaskularrak aztertu zituen ikerketak, hala 
nola, miokardio-infartua, bihotz-gelditzea edo iktusa. Emaitzak hauek izan ziren: 
sibutramina jaso zuen taldeko kideen gorputz-pisuaren galera nahiko txikia izan zen, 
plazeboa jaso zuen taldeko kideen aldean. Segurtasunari dagokionez, bi taldeen arteko 
hilkortasun tasa antzekoa izan bazen ere, farmakoak arrisku kardiobaskularraren 
handitzea ekarri zuen. Kontuan hartu behar da ikerketa honetan parte hartu zuten 
gaixoei ezin zaiela farmakoa agindu (gaixotasun kardiobaskularra tratamendurako 
kontraindikazioa baita), eta baita tratamenduaren iraupena ohikoa baino luzeagoa dela 
ere. Hala ere, EMEAko Giza Erabilerarako Sendagaien Batzordeak SCOUT ikerketako 
emaitzei ohiko praktika klinikorako garrantzi handia eman zien, izan ere, gainpisua duten 
gaixoek askotan identifikatzen zaila den arrisku kardiobaskular handiagoa izan ohi dute. 
Gainera, sibutraminak eragiten duen gorputz-pisuaren murrizketa txikia izateaz gain, 
tratamenduaren ondoren mantendua ez izatea ere gerta daitekeela azpimarratu zuen. 
Hori guztia dela eta, 2010. urtearen hasieran EMEAk farmakoaren onurak sor ditzakeen 
arriskuak gainditzen ez dituela erabaki zuen batzordeak, eta sendagaiaren 
komertzializazioa etenarazi zuen.
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Rimonabant

Obesitatea eta asoziatutako asaldu metabolikoak tratatzeko farmako hau CB-1 
hartzaile kanabinoideo azpimotaren antagonista da. Hartzaile hori organismoan oso 
hedatuta dago: nerbio-sistema zentralean, gantz-ehunean, muskuluan, gibelean, 
hestean, bihotzean, gernu-maskurian eta sistema sinpatikoan adierazten da. Obesitatean 
sistema endokanabinoideoa gainespresatzen da, eta hartzaileen blokeoak hipotalamoan 
eta nucleus accumbens delakoan, baita traktu gastrointestinalean ere, janguraren eta 
elikagai-hartzearen urritzea eragiten du. Gantz-ehunean, gibelean eta muskulu 
eskeletikoan kokatutako hartzaileen blokeoak, berriz, obesitateari lotutako 
intsulinarekiko sentikortasuna eta dislipemia aterogenikoa hobetzen ditu.

Europar Batasunak rimonabant 2006ko ekainean onartu zuen gaixo obesoen 
(GMI ≥ 30 kg/m2) edo gainpisua (GMI > 27 kg/m2) eta arrisku faktoreak —2. motako 
diabetea edo dislipemia, esaterako— dituzten gaixoen tratamenduan, dietaren eta 
jarduera fisikoaren lagungarri moduan. Espainia mailan farmakoa indikazio horrekin 
2008ko martxoan kaleratu zen.

RIO (Rimonabant In Obesity) deritzon programak rimonabantekin obesitatean 
egindako datozen lau entsegu klinikoak bildu zituen: RIO-Europe, RIO-Lipids, RIO-North 
America eta RIO-Diabetes, farmakoaren segurtasuna eta arrisku kardiometabolikoa 
tratatzeko eraginkortasuna ebaluatzeko diseinatu zirenak. Horretarako, gainpisua edo 
obesitatea zuten 6.600 gaixok 20 mg/egun, 5 mg/egun edo plazeboa jaso zuten urtebetez, 
tratamendua RIO entsegu guztietan era berean banatu zen.

Argitaratu zen lehen ikerketa RIO-Europe izan zen. Horretan GMI ≥ 30 kg/m2 edo 
handiagoa zuten obesoak edo komorbilitateak, hipertentsio arteriala edo dislipemia, 
zituzten GMI > 27 kg/m2 zuten obesoak bildu ziren. Urtebeteren ostean, ikerketa osatu 
zutenen % 67k hasierako pisuaren % 5 baino gehiago galdu zuen eta % 49k % 10 baino 
gehiago. Gainera, sindrome metabolikoaren osagai ezberdinen hobekuntza ere behatu 
zen, intsulina- eta glukosa-kontzentrazioaren murrizketa, triglizeridoen murrizketa eta 
HDL-kolesterolaren emendioa esate baterako.

Bigarren ikerketak, RIO-Lipidsek, obesitatea edo gainpisua eta tratamendu 
farmakologiko gabeko dislipemia zuten 1.036 pertsona bildu zituen. Ikerketaren amaieran 
20 mg/egun rimonabant hartzen zuten pertsonek gorputz-masa eta gerri-zirkunferentzia 
esanguratsuki galdu zuten, –6,9 kg eta –7,1 cm, hurrenez hurren. HDL-kolesterolaren 
kontzentrazioa % 23,4 handitu eta triglizeridoena % 15,8 murriztu zen. Gorputz-pisuaren 
galerak profil lipidikoan duen eragina aurkitutakoa baino tamaina txikiagokoa ohi denez, 
rimonabantek beste itu batzuetan ere eragin lezakeela iradoki zen. Era berean, farmakoak 
C proteina erreaktiboa murriztu (% 27 rimonabantek vs % 11 plazeboak) eta adiponektina 
handitu (% 57,7) zuen. Aurreko guztia dela eta, ikerketako populazioan sindrome 
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metabolikoaren prebalentzia % 52,9etik % 25,8ra murriztu zen urtebeteko 20 mg 
rimonabant tratamenduaren ondoren.

RIO-Diabetesek monoterapiaz tratatutako 2 motako diabetes mellitusa zuten 1.047 
gaixo bildu zituen. Horiengan, urtebeteko tratamenduaren ondoren, rimonabantek 
eragindako gorputz-pisuaren galera 5,3 kg-koa izan zen, plazeboarena berriz 1,4 kg-koa. 
Hemoglobina glukosilatu maila % 0,6 murriztu zen, eta, beraz, rimonabant jaso zuten 
gaixoen % 43k HbA1C kontzentrazioa % 6,5 baino txikiagoa mantentzea lortu zuen.

Azken ikerketan, RIO-North American, 3.045 obesok parte hartu zuten. Helburua 
rimonabantekin lortutako gorputz-pisuaren galera farmakoa baztertzerakoan 
mantenduko zen analizatzea izan zen. Ikerketa horretan lehen urteko tratamenduaren 
ondoren aurreko RIOetan aurkitutako antzeko pisu-galera kausitu zen (–6,3 kg 
20 mg/egun rimonabantekin). Bi urteren ondoren, rimonabant hartzen jarraitu zutenek 
7,4 kg galdu zituzten; bigarren urtean plazeboa hartu zutenek berriz, galdutako pisu 
gehiena berreskuratu zuten. Sindrome metabolikoari dagokionez, bere prebalentzia 
rimonabantekin % 34,8tik % 21,1era murriztu zen, plazeboa jaso zutenen kasuan 
% 31,7tik % 29,9ra. Are gehiago, farmakoa jaso zutenen kasuan HDL-kolesterolaren eta 
triglizeridoen kontzentrazioen eta intsulinarekiko jasankortasunaren adierazlea den 
HOMAren (Homeostatic Model Assessment-insulin resistanceren) aldaketak 
gorputz-pisuak berez eragiten dituenen bikoitza izan ziren.

Oro har, rimonabant gorputz-pisuari eta gainpisuari lotutako arrisku-faktore 
kardiometabolikoei eragiten dien farmakoa da. Haren albo-ondorioak CB-1 hartzaileen 
blokeoarekin erlazionatuta daude, hala nola, goragalea, beherakoa eta antsietatea eta 
loaren nahasmendua asaldu psikiatrikoak.

Farmakoa onartu zen momentuan sendagaiari lotutako balizko segurtasun-arazo 
garrantzitsuena nahasmendu psikiatrikoak ziren, desoreka depresiboak batez ere. 
Entsegu klinikoek erakutsi zuten desoreka depresiboa eta depresio sintomatologia 
duen aldartearen asaldua tratamendupean zeuden gaixoen % 10ean agertzen zirela, eta 
suizidio-ideiak kausen % 1ean. Hasieran aurrekari depresiboak eta aldi bereko 
antidepresiboen erabilera ondorio horietarako arrisku-faktore bezala identifikatu ziren. 
Hala ere, desoreka depresiboa arrisku-faktorerik agertzen ez zuten pertsonetan ere 
ager zitekeenez, eta obesitatea asaldu depresiboarekin erlazionatu den gaitza denez, 
farmakoaren fitxa teknikoan informazio hau zehaztu egin zen: 1) depresioak jota zeuden 
gaixoei edo antidepresiboen tratamendupean zeuden pertsonei farmakoa 
kontraindikatu egiten zitzaiela eta 2) tratamenduak iraun bitartean nahasmendu 
psikiatrikoen seinale eta sintomak zaindu behar zirela, eta depresioaren diagnostikoa 
egiten bazen farmakoaren erabilera eten egin behar zela.
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Sendagaia komertzializatu ondoren, eta bien bitarteko entsegu klinikoetan ere, 
nahasmendu psikiatriko larrien kasuak gehitu ziren, suizidio-ahalegina eta burututako 
suizidioak barne. Horrela, EMEAko Giza Erabilerarako Sendagaien Batzordeak 
farmakoaren eraginkortasunaren eta segurtasunaren inguruko datuak sakon analizatu 
ondoren, sendagaia hartzen zuten pertsonengan nahasmendu psikiatrikoen arriskua 
bikoizten zela baieztatu zuen, eta arriskua murrizteko har zitezkeen neurri gehigarriek 
eraginkor izateko bermerik ez zutela adierazi ere. Gainera, ikusi zen sendagaiaren 
praktika klinikoko eraginkortasuna haren onarpena baino lehenagoko entsegu klinikoek 
erakusten zutena baino txikiagoa zela, tratamenduen iraupen laburragoaren ondorioz 
batez ere. Hori guztia dela eta, 2008. urteko urrian EMEAk farmakoaren onurak sor 
ditzakeen arriskuak gainditzen ez dituela erabaki zuen eta sendagaiaren komertzializazioa 
etenarazi zen.

Farmakologikoak ez diren elikadura-produktuak

Asko dira ebaluatu diren landare-jatorriko gehigarriak: chitosana, kromo pikolinatoa, 
Ephedra sinica edo Ma Huang (efedrina duena), Garcinia cambogia, glukomananoa, guar 
goma, hidroximetilbutiratoa, Plantago psyllium, pirubatoa, matea eta yohimbina 
adibidez. Horietako batek ere ez du epe erdi edo luzean gainpisuaren kontrolerako 
eraginkortasunik edo/eta segurtasunik demostratu. Beraz, egun dugun informazioan 
oinarrituz produktuon arrisku/onura erlazioa kontuan hartuz, ez dira obesitatearen 
tratamendurako gomendagarriak.

Kirurgia bidezko tratamendua

Obesitate morbidoan kirurgia bariatrikoa epe luzerako tratamendu eraginkorra da, 
obesitateari lotutako gaixotasunak ere esanguratsuki murrizten dituena. Bakarrik  
GMI ≥ 40 kg/m2 baino altuagoa duten gaixoei aholkatzen zaie, edo GMI = 35-40 kg/m2 
izanik batera gaixotasun arrikutsuak dituzten gaixoei.

Egun obesitate morbidoaren tratamendurako hainbat kirurgia-teknika jarraitzen dira: 
teknika murriztaileak, teknika mistoak eta malabsortzio-teknikak. Horiez gain, badira 
beste aukera batzuk, hala nola, urdail-barneko baloia edo urdaileko taupada-
markagailua, baina oraindik azken horiei inguruko informazio gutxi dago.


