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En familj av hypotalamus-
specifika neuropeptider, orexi-
ner, som stimulerar aptit (gre-
kiska orexis = aptit) har nyligen
upptäckts. Peptiderna produce-
ras uteslutande i nervceller i la-
terala hypotalamus, ett område
sedan länge känt för att kontrol-
lera födointag. 

Orexin A och orexin B uppstår ge-
nom proteolytisk klyvning av prekur-
sorn prepro-orexin. Peptiderna binder
till specifika G-protein-kopplade recep-
torer (OX-1R och OX-2R) och ökar fö-
dointag efter intraventrikulär injektion.
Upptäckten av orexinerna utgör ytterli-
gare en viktig pusselbit i vår förståelse
kring hjärnans reglering av födointag.

Hypotalamisk 
kontroll av födointag
Kroppsvikten styrs från hjärnan via

hypotalamiska neuron, som reglerar ap-
tit och mättnad. Redan på 1940-talet
kunde man visa att skador i ventromedi-
ala hypotalamus resulterar i hyperfagi
(ökat födointag) med obesitas som
följd.

På 1950-talet visades att bilaterala
lesioner i laterala hypotalamus leder till
att djuren slutar äta och dör. Omvänt
gäller att elektrisk stimulering av latera-
la hypotalamus inducerar födointag
medan stimulering av ventromediala
hypotalamus hämmar födointag. Dessa
resultat har lett fram till en förenklad
bild där huvudsakligen två centra i hy-
potalamus kontrollerar födointagsbe-
teende: laterala hypotalamus, som inne-
håller ett aptitcenter och ventromediala
hypotalamus, som innehåller ett mätt-
nadscenter. 

Vår kunskap om de olika signalsub-

stanser, receptorer och cellsystem som
deltar i regleringen av födointag har
ökat explosionsartat under de senaste
åren, och idag är bilden mycket mer
komplicerad. Många nya signalsub-
stanser som påverkar födointag har
identifierats, och det står klart att nerv-
celler i hypotalamus mottar information
om kroppens näringstatus via olika sig-
nalsubstanser, samt att interaktioner
mellan många hypotalamiska cell-
system och nyupptäckta signalsubstan-
ser samspelar i regleringen av födoin-
tag. 

Samspel mellan neurala
nätverk styr födointaget
Man bör idag se på hypotalamus som

en integrativ enhet där samspelet mel-
lan olika neurala nätverk styr födointa-
get snarare än som en del av hjärnan
som innehåller avgränsade aptit- och
mättnadsreglerande centra.

Under de senaste åren har intresset
fokuserats kring ett nyligen karakterise-
rat hormon, som givits namnet leptin
(grekiska leptos = smal) [1]. Det in-
söndras huvudsakligen från fettceller
och signalerar till hjärnan att minska fö-
dointaget [2]. Receptorer för leptin [1]
finns i både ventromediala och laterala
hypotalamus [3]. Avsaknad av såväl
leptin som receptorer för leptin hos ge-
netiskt defekta möss leder till massiv
obesitas. 

Enligt den senast presenterade bil-
den förmodas leptin primärt verka via
leptinreceptorer i den hypotalamiska
arkuatuskärnan (lokaliserad i ventro-
mediala hypotalamus), som tidigare vi-
sats ha en stor betydelse för kropps-
viktsreglering [4]. 

Leder till ett minskat födointag
Leptin hämmar sekretionen av neu-

ropeptid Y (NPY), en födointagssti-
mulerande peptid, samt stimulerar fri-
sättningen av a-melanocytstimuleran-
de hormon (α-MSH), som är en mela-
nokortin MC4-receptoragonist och
hämmar födointag. Samtidigt hämmar
leptin sekretionen av ett annat hormon,
agouti-relaterad peptid (AGRP), en
MC4-receptorantagonist. 

Sammantaget leder hämningen av
NPY- och AGRP-sekretionen samt sti-

mulationen av α-MSH-sekretionen till
ett minskat födointag. Ytterligare pepti-
der som utgör intressanta angrepps-
punkter för leptin är corticotropin-re-
leasing hormone (CRH), cocaine- and
amphetamine-regulated transcript
(CART), glukagon-lik peptid-1 (GLP-
1), galanin, opioida peptider, melanin-
concentrating hormone (MCH) och
bombesin. 

Överviktiga i USA
en enorm marknad
I stort sett samtliga stora internatio-

nella läkemedelsföretag söker nu finna
farmakologiska substanser som påver-
kar (minskar) födointag. Man förestäl-
ler sig att en enorm marknad väntar i
USA där nu mer än en tredjedel av be-
folkningen klassificeras som övervik-
tig. 

Orexiner – nya peptider 
som stimulerar aptiten 
Två oberoende forskargrupper har

under året identifierat en ny neuropep-
tidfamilj, som bara produceras i nerv-
celler i hypotalamus [5, 6]. 

Den ena forskargruppen, ledd av
Gregor Sutcliffe, Scripps Research In-
stitute, La Jolla, Kalifornien, har under
de senaste åren försökt identifiera gener
som har ett regionspecifikt uttryck. Ge-
nom denna metod har gruppen klonat en
gen som uteslutande påträffas i hypota-
lamus [7]. Genen kodar för två peptider
som givits namnet hypokretin eftersom
peptiderna påträffas i hypotalamus och
har strukturell likhet med peptider i in-
kretinfamiljen. 

Immunhistokemiska studier visar att
hypokretinpeptiderna produceras i
nervceller i laterala hypotalamus [7].
Funktionellt har man visat att hypokre-
tinerna åstadkommer en neuroexcitato-
risk aktivitet hos odlade hypotalamiska
neuron [7]. 

En månad efter det att Sutcliffe och
medarbetare hade publicerat upptäck-
ten av hypokretin-1 och hypokretin-2,
publicerade den andra forskargruppen
under ledning av Masashi Yanagisawa
vid University of Texas Southwestern
Medical Center i Dallas, ett arbete som
beskrev upptäckten av peptider med
identisk struktur [8]. Dessa peptider
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identiferades med en relativt nytt tillvä-
gagångssätt, så kallad omvänd farma-
kologi. Traditionellt isoleras och karak-
teriseras hormoner varpå man försöker
finna hormonets funktion genom att ka-
rakterisera hormonets receptor. 

I detta fall hade man identifierat re-
ceptorn, men inte liganden, dvs recep-
torn var en så kallad orphan receptor (=
receptor utan känd ligand eller funk-
tion). Med receptorns hjälp kunde man
identifera liganden och när man senare
kunde lokalisera de peptidproduceran-
de cellerna till laterala hypotalamus (Fi-
gur 1 och 2), som sedan länge är känt
som ett viktigt aptitreglerande område i
hjärnan, började man ana att peptiderna
kunde vara inblandade i regleringen av
födointag. Man gav peptiderna namnet
orexiner (från grekiska orexis = aptit)
eftersom man kunde visa att peptiderna
hade en potent aptitstimulerande effekt
[8]. 

Förvir rande terminologi
Den i stort sett samtidiga upptäckten

av hypokretiner och orexiner har lett till
en förvirrande terminologi. Skall man
kalla peptiderna för hypokretiner eller

orexiner? Som kompromiss har man fö-
reslagit namnet hyporexiner [9]. 

Orexin A består av 33 aminosyror
och har två disulfidbryggor (Figur 3).
Orexin B, som består av 28 aminosyror
är till 46 procent identisk med orexin A
(Figur 3). Orexin A och orexin B upp-
kommer via proteolytisk klyvning av
prekursorn prepro-orexin. 

Orexinerna verkar via två olika G-
protein-kopplade orexinreceptorer
(OX-1R och OX-2R). Både OX-1R och
OX-2R finns uteslutande i nervsyste-
met, men deras exakta distribution är
ännu inte klarlagd. 

De orexinproducerande nervceller-
na i laterala hypotalamus (Figur 1 och
2) har utlöpare som terminerar i hjärn-
bark, hippocampus, hjärnstam och
ryggmärg.

När orexin A injicerades intraventri-
kulärt ökade födointaget redan efter en
timme. Efter två timmar var ökningen
sex- och tiofaldig när tre respektive tret-
tio nanomol gavs. Effekten varade i fyra
timmar. Injektion av orexin B resultera-
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Figur 1. Orexin mRNA producerande
nervceller (ljusa) i laterala hypotalamus
hos mus visualiserade med hjälp av in
situ-hybridisering. Orexiner är nya
hypotalamus-specifika peptider som
stimulerar aptit. Foto: Björn Meister. (Vi
tackar Christian Broberger, vars
vävnadssnitt med orexin mRNA använts
till bilden).

Figur 2. Orexin-innehållande nervceller i
laterala hypotalamus visualiserade med
hjälp av immunhistokemi. Foto: Björn
Meister.



de i en liknande ökning av födointaget
men hade inte samma långvariga ef-
fekt.

Svält inducerade en 2,4-faldig ök-
ning av prepro-orexin mRNA i laterala
hypotalamus, vilket antyder att cellerna
i laterala hypotalamus signalerar till in-
dividen att den är hungrig genom att
producera mer orexin. Ökade halter av
orexin leder till ökad aptit. 

Med kalciumflödesmätningar och
patch-clampteknik har man nyligen vi-
sat att orexin ökar de intracellulära ni-
våerna av kalcium via G-protein-indu-
cerat kalciuminflöde genom kanaler i
plasmamembranet [10]. Denna föränd-
ring leder till ökad frisättning av GABA
(en inhibitorisk neurotransmittor) och
glutamat (en excitatorisk transmittor),
vilket i sin tur påverkar hypotalamiska
och extrahypotalamiska neurala nät-
verk. 

Yanagisawa har redan etablerat ett
samarbete med forskare inom läkeme-
delsindustrin för att ta fram orexinanta-
gonister som skall minska aptiten och
därmed födointaget. Det finns också ett
intresse av att ta fram orexinagonister
som kan stimulera aptiten hos vissa pa-
tientgrupper, exempelvis cancerpatien-
ter med nedsatt aptit och patienter med
anorexia nervosa. 

Upptäckten av de viktiga aptitregu-
latorerna orexiner utgör en milstolpe i
forskningen kring födointagsreglering.
Fynden kommer att ytterligare klargöra
vilka neurala nätverk och mekanismer
som ligger till grund för hur hjärnan styr
födointaget. 
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Summary

Orexins are novel hypothalamic
peptides that stimulate apetite 

Björn Meister, Marie-Louise Håkansson

Läkartidningen 1998; 95: 5885-7

A family of novel hypothalamus-specif-
ic peptides called orexins have recent-
ly been discovered and characterized. The orex-
ins stimulate appetite (the greek word orex-
is means appetite) when given intraventricular-
ly to rats. Their genes are expressed bilateral-
ly in the lateral hypothalamus, a region pre-
viously known to regulate food in-
take. The two peptides, orexin A (33 amino-
acids) and orexin B (28 amino acids), are de-
rived from a common prepro-orexin precur-
sor. The peptides bind to specific G-pro-
tein-coupled orexin receptors termed
OX-1R andOX-2R. The identification of the
orexins will increase our understanding
on how the brain regulates food intake. 
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Figur 3. Aminosyresekvenser för orexin
A och orexin B. Orexin A består av 33
aminosyror och har två disulfidbryggor.
Orexin B, som består av 28 aminosyror
är till 46 procent identisk med orexin A.
Orexin A och orexin B uppkommer via
proteolytisk klyvning av prekursorn
prepro-orexin.

Orexin A (human)

Glu-Pro-Leu-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Leu-Tyr-
Glu-Leu-Leu-His-Gly-Ala-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2

Orexin B (human)

Arg-Ser-Gly-Pro-Pro-Gly-Leu-Gln-Gly-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Ala-
Ser-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Met-N

Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).
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