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Elérkezett az idő, amikor végre széles betekin-
tést nyerhetünk a lipidek élettani és patofizio-
lógiai szerepébe. Ma már tudjuk, hogy több 
ezer féle lipid található egyetlen egy sejtben, 
és a lipidek kulcsfontosságú résztvevői az 
életfolyamatok irányításának, szervezésének. 

A lipidomika, az „omika” korszak e fiatal, 
gyorsan fejlődő tudományterülete igyekszik 
teljes minőségi és mennyiségi információt 
adni a lipidek összességéről, képződésükről 
és lebomlásukról, valamint metabolikus és 
transzportfehérjéik működéséről a sejtorganel-
lumok, sejtek, szervek, illetőleg a teljes szer-
vezet szintjén. Ezen túlmenően számba veszi, 
hogy milyen kölcsönhatásban állnak a lipidek 
a génekkel vagy fehérjékkel, és ezen keresztül 
hogyan szabályozzák a sejtek működését. A 
lipidomika az új, rendszerszemléletű kutatá-
si trend része, és amint Falus András írta a 
so rozat bevezető cikkében „megkísérli az egyes 
(amúgy rendkívül komplex) biológiai jelen-
ségeket kontextusban, környezetükkel egysé-
ges rendszerben szemlélni és kapcsolódási 
össze függéseikben, hálózatában megérteni”. 
A következőkben rövid áttekintést adunk 

tok, illetve a lábak hatalmas kombinációs 
tár házat biztosítanak, és a természet ki is 
használja e lehetőségeket. A különféle körül-
mények között élő organizmusok az evolúció 
során az eltérő környezeti feltételekhez való 
alkalmazkodás érdekében különféle lipidkom-
binációkat hoztak létre. De egy élőlényen 
belül a különféle szerveknek, a szerveken 
belül a specializált sejteknek, illetőleg ezeken 
belül a sejtorganellumoknak más és más a 
lipidösszetételük.

A lipidek szerepe az életfolyamatokban

Vajon miért van szükség ennyiféle lipidre? A 
sejtekben az alapvető életfolyamatok memb-
ránokkal határolt terekben vagy magukhoz 
a membránokhoz kötötten folynak. A memb-
ránok azonban csak egy adott lipid- és fe hér-
jeösszetételnél képesek biztosítani a jelképzés 
és jelátvitel egészséges szervezetre jellemző, 
op timális működését. A membránlipidek 
összetétele, a fejek és főleg a lábak minősége, 
egészen pontosan a zsírsavláncok hossza és 
telítetlenségi szintje egyazon nem állandó 
testhőmérsékletű faj esetében is lényegesen 
eltérhet, jól tükrözve az élőhely hőmérsékle-
ti viszonyait – hidegben a telítetlenebb, míg 
melegben a telítettebb zsírsavak biztosítják a 
membránok megfelelő fizikai állapotát. E 
hártyák alakjának mindenkori formálásában, 
például a sejtosztódás során vagy a vezikuláris 
anyagáramlás biztosítása érdekében, nélkü-
lözhetetlenek azok az átlagostól eltérő térki-
töltéssel rendelkező lipidmolekulák, amelyek 
a membránok görbületeit okozzák. A memb-
ránok alakjának újraformálását, a transzport 
vezikulák lefűződését, illetőleg fúzióját a lipi-
dek átszabására szakosodott enzimek, a lipá-
zok végzik. Bizonyos lipázok olyan moleku-
lákat hasítanak le a membránokat alkotó 
foszfolipidekről, melyek jelképző, illetve jel-

továbbító tulajdonsággal rendelkeznek. E 
hír vivő molekulák kulcsszerepet játszanak a 
véralvadás, a gyulladás vagy a sejtszintű 
stresszelhárítás szabályozásában (Balogh et al., 
2010). Az elmúlt tíz évben vált nyilvánvalóvá, 
hogy a különféle lipidek eltérő tulajdonsága-
ik révén laterálisan szegregálódva, úszósziget-
szerű képződményeket hozhatnak létre a 
membránban. Ezek a koleszterinben, szfingo-
lipidekben és telített lipidekben gazdag kép-
ződmények a lipidtutajok, vagy más néven 

„raftok” (1. ábra) olyan dinamikus platformo-
kat képeznek, melyek a jelképzésben és a 
transz portfolyamatokban játszanak szerepet. 
Számos baktérium a lipidtutajokon keresztül 
jut be a megfertőzendő sejtbe, sőt bizonyos 
vírusok, mint a HIV, influenza vagy az Ebola 
vírus raft-lipidekkel fedik be magukat.

Hosszasan lehetne sorolni azokat a beteg-
ségeket, amelyekben a lipidek „elromlása” 
szoros kapcsolatban áll patológiás állapot 
kifejlődésével (Van Meer et al., 2008). Ilyenek 
például a neurodegeneratív betegségek (külö-
nösen az Alzheimer-kór), vagy azok az örök-
letes kórképek, amelyeket a lipid-metaboliz-
mus egyes enzimeinek vagy transzportereinek 
defektusa okoz. Talán a legnagyobb jelentősé-
gűek azok a betegségek, amelyek a metabolikus 
túlterheléssel hozhatók összefüggésbe. Az 
iparilag fejlett világban a felesleges kalóriabevi-
tel szoros összefüggést mutat az érelmeszese-
déssel és a magas vérnyomással, valamint ezen 
keresztül a szívinfarktussal, illetőleg az agy-
vérzéssel, továbbá a metabolikus szindrómá-
val. A fejlett országokban a lakosság egyhar-
mada elhízottnak tekinthető, és ezzel ott áll 
a 2. típusú cukorbetegség kapujában. Az el-
hízás pandémiáját hamarosan a cukorbeteg-
ség epidémiája követi. A 2. típusú diabétesz 
kialakulásában jelentős szerepe van a lipotoxi-
citásnak, mert a túltelített zsírraktárakból a 

arról, hogy miért olyan fontos és izgalmas 
feladat a lipidvilág felderítése, hogyan alkal-
mazható ez a tudás a baktériumok fertőző-
képességének vizsgálatától a növények hőmér-
séklet- és stressztűrésének megértésén keresz-
tül bizonyos betegségek patomechanizmu-
sának feltárásáig, vagy új diagnosztikai, ille-
tőleg terápiás eszközök kifejlesztéséig a bio-
lógia és orvostudomány széles területeire.

A lipidek világa

A lipidek legismertebb képviselői a trigliceri-
dek, közönséges nevükön zsírok, melyek 
ener giaraktárként funkcionálnak a szervezet-
ben. A sejtmembrán lipid-kettősrétegének 
alkotóelemei ún. amfipatikus molekulák, 
vízkedvelő (hidrofil) és víztaszító (hidrofób) 
mo lekularészeket egyaránt tartalmaznak. E 
lipidek alapvető tulajdonsága, hogy „önszer-
vező” módon, kovalens kötések nélkül képe-
sek kettősréteget alkotni, és fehérjéket akár e 
rétegen átnyúlóan magukba ágyazni. Mind 
a hidrofil fejcsoportból, mind a lipid lábakat 
alkotó zsírsavakból sokfélét találhatunk a 
természetben. A fő alkotóelemek, a fejcsopor-
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sejtekre mérgező mennyiségben szabadulnak 
fel zsírsavak, illetőleg egyéb káros anyagok. 
Állatkísérletek alapján úgy tűnik, hogy egy 
cukortartalmú lipid révén a lipidtutajok szer-
kezete is elromlik, amely végül az inzulin-
jelátvitel széteséséhez vezet. A közelmúltban 
vizsgáltuk például a lipidom változásait cu-
korbeteg patkányokból származó mintákon. 
Az adatelemzés során olyan marker lipideket 
azonosítottunk, amelyek csak a beteg vagy 
éppen a gyógyszerekkel kezelt populációkra 
jellemző lipidmintázatot alkottak (2. ábra). 

Lipiddiagnosztika – lipidterápia

Itt jutottunk el a modern lipido mika másik 
fontos aspektusához, a diagnoszti kához. A 
lipidomika ma még számtalan kiaknázatlan 
lehetőséggel rendelkezik a betegségek felis-
merése terén. Hogy csak egy további példát 
említsünk, az emlőrák kezelésében alkalma-
zott citosztatikumok hatásossága kor relációt 
mutatott bizonyos politelítetlen lipi dek meny-
nyiségével. Ha a citosztatikumra rezisztens 
be tegeknek ω3 zsírsavakat (főként dokoza-
hexaénsavat) adtak, a tumorok újra érzékeny-
nyé váltak a kemoterápiára. Az utóbbi példá-
ban bemutatott lipidterápia alapját maguk-

nak a lipideknek a tervszerűen végrehajtott 
membránokba építése jelentheti, azért, hogy 
kijavítsunk vagy helyrehozzunk membránfüg-
gő elváltozásokat (Vígh et al., 2007a). Termé-
szetesen számos laboratóriumban foly nak 
ez irányú kutatások. Kifejlesztették példá ul az 
olajsav hidroxi származékát, amely ígéretesnek 
bizonyult a rákterápiában vagy a magas vér-
nyomás kezelésében (Vígh et al. 2005). Ide 
tartozik még az az új gyógyszerfejlesztési 
irányvonal, amely nem a hagyományos cél-
pontokat; bizonyos fehérjéket, pl . a recepto-
rokat célozza meg, hanem a gyógyszer jelöltek 
lipidekkel való kölcsönhatását, a membrán-
fehérjék lipid mikrokörnyezetének módosítá-
sát. Részt vettünk egy ilyen típusú gyógyszerje-
lölt fejlesztésében, és igazoltuk, hogy a szer-
család bizonyos specifikus lipidek kel hat 
köl csön, és átrajzolja, helyreállítja a sejtszintű 
stresszvédelmi mechanizmust, így végső soron 
a diabétesz vagy egyes neuro degeneratív beteg-
ségek esetén lehet hatásos (Vígh et al. 1997).

A modern lipidomika

Végül az a kérdés merül fel, miért csak most 
került a kutatás frontvonalába a lipidom 
feltérképezése? Erre a választ részben a bioké-

utóbbi időben. Olyan anyagbeviteli techni-
kákat fejlesztettek ki, melyek révén ezek a 
molekulák oldatból közvetlenül elemezhető-
ek, valamint a már laborasztalon elhelyezhe-
tő méretű készülékek egy csepp mintából 

1. ábra • A membrán szerveződése: a lipidtutaj
2. ábra • A cukorbetegség gyógyszeres kezelé sének lipidmintázata izomszövetből: spontán 

cukorbeteg (Goto-Kakizaki) patkányokat ke zeltünk különféle antidiabetikumokkal 

mia fókuszpontjainak változásában, részben 
technikai lehetőségek fejlődésében kell keres-
nünk. A tömegspektrometria, a biomolekulák 
elemzésének e csodálatos, nagyhatékonyságú 
eszköze robbanásszerű fejlődésen esett át az 

3. ábra • Lipidomika a diagnosztikában és gyógyszerkutatásban. A felső panel négy egészséges 
(Wistar) és öt spontán cukorbeteg (Goto-Kakizaki) patkány lipid betegség-markereinek 

mennyiségi különbségeit mutatja be.
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eddig elképzelhetetlenül csekély mennyiség-
ben jelen lévő anyagokat is képesek azonosíta-
ni, illetőleg a mennyiségüket meghatározni. 
Erre szükség is van, hiszen a fő membránal-
kotó vagy energiatároló egyes lipidek (lipid 
specieszek) viszonylag nagy mennyiségben, 
míg például a takarításra – sejten belüli emész-
tésre szakosodott lizoszómákban jelen lévő 
spe cifikus lipidek nagyságrendekkel kisebb 
mennyiségben vannak jelen. A hírvivő lipi-
dek még ezeknél is sokkal csekélyebb meny-
nyiségben termelődnek, mivel nagy haté kony-
sággal képesek receptoraikhoz való kötődés-
re, s ezáltal a jeltovábbításra. A másik fontos 
technikai előrelépés a lipidek mikroszkópiája 
terén történt. A digitális kamerákban megta-
lálható érzékelő lapkák már néhány fotont is 
képesek detektálni, ezredmásodperces időfel-
bontásban képet alkotni. Ma már egyetlen 
fluoreszcens molekuláris zászlócskával meg-
jelölt lipid mozgását is követni tudjuk az élő 
sejt membránjában 20–40 nm térfelbontás-
ban, és így felderíthetjük a lipidek egymással 
vagy a fehérjékkel létrehozott kapcsolatának 
dinamikáját (Vígh et al. 2007b). 

A jövőben a lipidomika másik fő célja a 
kutatás transzlációja a klinikai lipidomika 
irá nyába, beleértve a lipid biomarkerek és 
patomechanizmusok kutatását (Van Meer 
et al., 2008; Vígh et al., 2007b). A 3. ábrán 
össze foglaltuk azt a rendszerbiológiai keretet, 
amely a lipidomikát a diagnosztika és a 
gyógyszerkutatás eszköztárába integrálja. 
Ebben új stra tégia lehet a többezer lipid spe-
cies mennyi  ségi viszonyainak, valamint a 
génexpressziós, továbbá pedig a proteomikai 
adatok összefüggéseinek feltárása. A bioin-
formatika párhuzamos fejlődése révén válnak 
összekapcsolhatóvá az „omikai” irányvona-
lak, jelentősen átstrukturál va szemléletünket. 
Még az úgynevezett „klasszikus” biokémiai 
kutatásokban is új kérdésfelvetési és kísérlet-
tervezési elveket iniciál majd a kvantitatív, 
nagy áteresztőképességű lipidomikai mód-
szerek elterjedése.

Kulcsszavak: lipidomika, membránlipid, lipid 
molekulaspeciesz, lipidtutaj, lipiddiagnosztika, 
marker lipid, lipidterápia, tömegspektrometria, 
gyógyszerkutatás, bioinformatika
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„…apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!”

(József Attila)

József Attila döbbenetes sűrítéssel foglalja 
össze egy élet indulásának misztikumát, ami-
nek részleteit csak most kezdjük megérteni. 
A ’kettőből eggyé szaporodni’ bámulatos 
költői láttatása az ivaros szaporodásnak, a 
’lelkes Egy’ gondolati hátterének kibontása 
pedig izgalmas szellemi kalandot ígérne. Jelen 
összeállítás persze nem erre vállalkozik, hanem 
annak a gondolatrendszernek a rövid bemu-
tatására, ami az egyedfejlődés hátterét új 
megvilágításba helyezi. A téma különös jelen-
tőségét az adja, hogy az ismeretbővülésnek 
közvetlen gyakorlati vonatkozásai vannak a 
gyermekek nevelésével foglalkozók – szülők, 
orvosok, pedagógusok – számára. 

Genetikai és környezeti hatások 
az egyedfejlődésben

A magzati fejlődés feszes menetrendjét, napra 
lebontható időrendiségét a fejlődési folyama-
tokat irányító genetikai program biztosítja. A 
mintát a két szülő ivarsejtjének génállománya 
adja. Az ivarsejtek egyesülésével létrejövő zi-
gótában jelen van mindaz az információ, ami 
kell a szövetek, szervek kialakulásához és az 
életfunkciók megjelenéséhez. De milyen mó-
don bontakozik ki a genetikai program? Mi 

indítja el az egyes sejtcsoportok menetrend 
szerinti intenzív növekedését, majd egy idő 
után leállítását és egyben más sejtcsoportok 
serkentését? 

A zigóta génállománya hiánytalanul át-
adódik az utódsejtekbe, s így az emberi szer-
vezet valamennyi sejtjében ugyanaz a 23–25 
ezernyi gén van jelen. Mégis, a különböző 
szervek specifikus sejtjeinek eltérőek lesznek 
a jellegzetességei. Ehhez arra van szükség, 
hogy az egyes szövetféleségekben különböző 
géncsoportok legyenek aktívak a sejtspecifikus 
működés biztosításához. Vannak olyan gének 
(housekeeping genes), amelyeknek minden 
sejtben működniük kell – ilyenek a metabo-
lizmussal, növekedéssel, sejtosztódással kap-
csolatos gének. Emellett azonban vannak 
szövetspecifikus aktivitású gének, amelyek 
csak a specifikus funkciójú szövetekben ak-
tívak – „izom-gének” csak izomsejtekben, 

„ideg-gének” idegsejtekben stb. A mintegy 
százféle sejttípus mindegyikében a géneknek 
csak egy bizonyos része aktív, a többiek mű-
ködésére nincs szükség, „le vannak csendesít-
ve”. Aligha lehet másképp, minthogy a fejlő-
dő magzatban a sejtek differenciálódását, a 
szervek kialakulását a gének szabályozott be- 
és kikapcsolódása vezérli.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy a szabályozás 
gének közti kölcsönhatásban realizálódik. Köl-
csönhatásra kell következtetni már abból is, 




