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Streszczenie 
Gen βKlotho (KLB) odkryty został w roku 2000, jako homolog genu αKlotho. Gen 

KLB koduje monotopowe białko przezbłonowe, ulegające ekspresji głównie 

w wątrobie i białej tkance tłuszczowej. W odróżnieniu od myszy αKL
–/–

, myszy 

KLB
–/–

 rozwijają się prawidłowo, jednakże wykazują one znaczny wzrost 

biosyntezy kwasów żółciowych oraz oporność na tworzenie się kamieni 

żółciowych. Podobny fenotyp obserwuje się również u myszy z wyłączonym 

genem FGFR4 lub FGF15. Dane te były podstawą sugestii, że białko βKlotho 

oddziałuje z FGFR4 i pełni rolę koreceptora dla FGF15. Dalsze analizy 

pokazały, że βKlotho tworzy również kompleks z receptorem FGFR1c, 

funkcjonując jako koreceptor dla czynnika FGF21. Wykazano, że poprzez 

działanie na szlaku FGF-FGFR, białko βKlotho zaangażowane jest w regulację 

licznych procesów komórkowych. Funkcjonując jako koreceptor dla czynnika 

FGF19 (ortolog FGF15 u człowieka), KLB wpływa m.in. na metabolizm kwasów 

żółciowych oraz homeostazę energetyczną. Natomiast jako koreceptor dla 

FGF21, białko KLB wpływa na promocję lipolizy w białek tkance tłuszczowej 

oraz ketogenezy w wątrobie. 

 

Słowa kluczowe: βKlotho, metabolizm, FGF15/19, FGF21 

 
 

Abstract 
The βKlotho gene was identified on 2000, based on sequence similarity with 
the αKlotho gene. The KLB gene encoded single-pass transmembrane protein, 
which is expressed predominantly in liver and white adipose tissue. KLB–/– 
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mice, unlike αKL–/– mice, grow and develop quite normally, but they exhibit 
increased bile acid synthesis and resistance to gallstone formation. Similar 
phenotype was also observed in mice lacking FGFR4 or FGF15. These 
observations led to hypothesis, that βKlotho interacts with FGFR4 and functions 
as a coreceptor for FGF15. Subsequent studies have shown, that βKlotho form 
complex with FGFR1c and function as coreceptor for FGF21. It was found, that 
via FGF-FGFR signalling pathway βKlotho can regulate many cellular 
processes. Functions as coreceptor for FGF19 (the orthologous protein in 
humans), KLB can regulate inter alia bile acids metabolism and energy 
homeostasis. Function as coreceptor for FGF21 protein can mediate promotion 
of lypolisis in white adipose tissue and ketogenesis in liver. 
 
Key words: βKlotho, metabolism, FGF15/19, FGF21 

 
 
Wstęp 
 

Białko βKlotho wraz z αKlotho i KLPH (ang. klotho/lactase-phlorizin 

hydrolase-related protein) tworzą rodzinę białek Klotho. Nazwa Klotho 

wywodzi się od greckiej bogini, która przędła nić ludzkiego żywota. Białka 

z rodziny Klotho spełniają rolę koreceptorów dla czynników wzrostu 

fibroblastów z podrodziny 19, przez co zaangażowane są w regulację licznych 

procesów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania komórek i tkanek [1]. 

Gen αKlotho (αKL, nazwany również Klotho), kodujący pierwsze ze 

zidentyfikowanych białek należących do rodziny Klotho, odkryty został w roku 

1997 u myszy transgenicznych. Na skutek jego inaktywacji, u myszy tych 

dochodziło do przedwczesnego rozwoju szeregu zmian charakterystycznych dla 

procesu starzenia. Fenotyp myszy αKL–/– obejmował m.in. miażdżycę tętnic, 

kalcyfikację naczyń i tkanek miękkich, rozedmę płuc, dysplazję gonad, atrofię 

skóry, zaburzenia słuchu czy inwolucję grasicy [1]. αKlotho występuje jako 

białko transbłonowe i sekrecyjne. Główne miejsce ekspresji transbłonowej 
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formy białka αKlotho stanowią nerki i sploty naczyniówkowe komór 

mózgowych. Forma ta stanowi koreceptor dla czynnika wzrostu fibroblastów 23 

(ang. fibroblast growth factor 23 – FGF23), przez co zaangażowana jest m.in. 

w regulację homeostazy fosforanów i metabolizmu witaminy D. Sekrecyjna 

postać białka αKL (sKL), której obecność wykazano w płynie mózgowo 

rdzeniowym, osoczu oraz w moczu, funkcjonuje jako czynnik humoralny. 

Zaangażowana jest ona m.in. w utrzymywanie homeostazy jonów wapnia, czy 

inhibicję szlaku insuliny/insulinopodobnego czynnika wzrostu (ang. insulin-like 

growth factor 1 – IGF-1) [1, 2]. Na przestrzeni ostatnich lat wykazano również, 

że αKlotho spełnia rolę genu supresorowego. Spadek ekspresji αKlotho 

wykazano m.in. w raku piersi, żołądka, trzustki, płuc, jelita grubego czy raku 

szyjki macicy [3-10]. 

Gen βKlotho (KLB) odkryty został w roku 2000, jako homolog genu 

αKlotho myszy. Gen ten koduje białko spełniające rolę koreceptora dla dwóch 

pozostałych czynników wzrostu z podrodziny 19, tj. FGF19 i jego mysiego 

ortologa FGF15 oraz FGF21 [1]. 

 

Struktura genu i białka βKlotho 
 

Mysi gen KLB o długości 35,59 kpz zlokalizowany jest na chromosomie 5 

(C3.1;5), a jego transkrypt osiąga długość 3,46 kz [11-13]. Ekspresja genu KLB 

u myszy zachodzi przede wszystkim w wątrobie i trzustce. Ekspresję genu na 

niższym poziomie wykazano ponadto w skórze, mięśniach szkieletowych, 

żołądku, jelicie cienkim i płucach [14-16]. Pomimo znacznego podobieństwa 

strukturalnego między białkami αKlotho i βKlotho profile ich ekspresji znacznie 

się od siebie różnią. Ekspresji βKlotho na terenie mózgu i kanalików nerkowych 

nie wykazano zarówno u myszy z inaktywowanym genem αKL (αKL–/–), jak 
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i u osobników typu dzikiego. Z kolei ekspresja αKL w wątrobie pozostawała na 

stałym poziomie, niezależnie od genotypu KLB. Nie stwierdza się zatem 

kompensacyjnej ekspresji βKlotho w odpowiedzi na brak ekspresji αKlotho [14, 

17]. Gen KLB człowieka o długości 44,68 kpz znajduje się na chromosomie 

4p14. Podobnie jak u myszy składa się on z 5 eksonów i 4 intronów. Dojrzały 

transkrypt genu KLB osiąga długość 6,08 kz [11-13]. U człowieka ekspresję 

KLB odnotowuje się głównie w wątrobie, tkance tłuszczowej, tkance 

gruczołowej piersi oraz w mniejszym stopniu w śledzionie, jądrach, prostacie, 

oku i mózgu [12]. Gen KLB koduje monotopowe białko transbłonowe o masie 

cząsteczkowej 119,8 kDa będące homologiem białka αKlotho. Poziom 

zgodności aminokwasowej między białkami α- i βKlotho u człowieka wynosi 

około 41,2% [14]. Białko βKlotho myszy osiąga długość 1043 aminokwasów 

i wykazuje 79% podobieństwo do białka βKlotho człowieka, które składa się 

z 1044 reszt aminokwasowych [18]. W strukturze białka βKlotho wyróżnia się 

trzy domeny, tj. N-końcową domenę zewnątrzkomórkową (996 aa), domenę 

transbłonową (21 aa) oraz krótką domenę wewnątrzkomórkową (27 aa), której 

funkcja nie została jak dotąd poznana (Rys. 1) [19]. Podobnie jak w przypadku 

białka αKlotho, w obrębie zewnątrzkomórkowej domeny βKlotho występują 

dwa powtórzone regiony o strukturalnym podobieństwie do 1 rodziny hydrolaz 

glikozydowych [1,14,17]. Sekwencje te, określone jako βKL1 i βKL2, osiągają 

długość odpowiednio 432 i 451 aminokwasów. Podobieństwo regionów βKL1 

i βKL2 do homologicznych regionów αKL1 i αKL2 białka αKlotho wynosi 

w przypadku białka mysiego odpowiednio 47,1% i 42,4% [14]. Regiony βKL1 

i βKL2 wykazują największe podobieństwo do hydrolazy florydzynowej ssaków 

i β-glukozydazy roślin i bakterii. Enzymy te posiadają aktywność 

egzoglikozydazową i hydrolizują wiązania glikozydowe w cząsteczkach 
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sacharydów, glikoprotein i glikolipidów [1]. W centrach aktywnych tych 

enzymów znajdują się dwie kluczowe reszty kwasu glutaminowego, z których 

pierwsza pełni rolę nukleofila, natomiast druga działa jako kwas/zasada. 

W białku βKlotho (tak jak w przypadku αKlotho) brakuje reszt kwasów 

glutaminowych w domniemanych centrach aktywnych regionów 

pseudoglikozydazowych.  

 

 

 

Rys. 1. Schemat obrazujący porównanie struktur ludzkich białek α- i βKlotho, 

z wyszczególnionymi regionami pseudoglikozydazowymi (βKL1 i βKL2, KL1 i KL2) 

zlokalizowanymi w domenie zewnątrzkomórkowej,  

domeną transbłonową (TM) i wewnątrzkomórkową (CYT). 

 

Glutaminiany te zostają zastąpione innymi aminokwasami. W βKL1 reszta 

Glu (o funkcji nukleofila) zastąpiona jest asparaginą, natomiast w βKL2 resztę 

Glu (o funkcji kwas/zasada) zastępuje alanina. Fakt ten czyni te regiony 

prawdopodobnie nieaktywnymi. Zamiana kluczowych reszt glutaminianów 



Struktura i funkcje βKlotho 

 

104 

zachodzi ponadto w sposób konserwatywny, białka α- i βKlotho należy zatem 

traktować jako członków nowej podrodziny białek w obrębie rodziny 1 hydrolaz 

glikozydowych [14]. Sekrecyjna forma białka αKlotho może powstać na skutek 

alternatywnego składania mRNA, bądź też cięcia proteolitycznego 

transbłonowej formy białka. W przypadku βKlotho nie wykazano jak dotąd, aby 

transkrypt genu ulegał procesowi alternatywnego składania, w wyniku czego 

dochodziłoby do powstania sekrecyjnej formy białka. Jednocześnie nie wydaje 

się aby, tak jak w przypadku białka αKlotho, w regionie βKL2 istniała krótka 

sekwencja aminokwasowa KKRK, w obrębie której białko byłoby cięte 

proteolitycznie [14]. 

 

Oddziaływanie βKlotho z białkami podrodziny FGF15/19 
 

Pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia biologicznej funkcji białka 

βKlotho było stworzenie mysich modeli, w których inaktywowano gen KLB 

(KLB–/–). Myszy te rozwijały się prawidłowo, jednakże zaobserwowano u nich 

znaczny wzrost biosyntezy kwasów żółciowych i oporność na tworzenie kamieni 

żółciowych [1, 20]. Fenotyp myszy KLB–/– był ponadto tożsamy z fenotypami 

myszy z defektywnymi genami FGF15 i/lub FGFR4 (ang. fibroblast growth 

factor receptor 4). Obserwacje te były podstawą tezy, iż βKlotho może wiązać 

się z receptorem FGFR4, pełniąc funkcję koreceptora dla białka FGF15/19 

i umożliwiając tym samym transmisję sygnału w komórce. Badania in vitro 

wykazały ponadto, że βKlotho może tworzyć kompleks z receptorem FGFR1c 

i pośredniczyć w sygnalizacji białka FGF21. Dalsze analizy pokazały, że 

βKlotho oddziałuje ze wszystkimi izoformami FGFR1 – FGFR3 oraz z FGFR4 

[1, 20-23]. Pomimo licznych badań nie udało się jak dotąd jednoznacznie 

określić sposobu oddziaływania βKlotho z białkami FGF15/19 i FGF21, jak 
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i również molekularne mechanizmy tych oddziaływań nie są do końca znane. 

Analizy różnych modeli in vivo oraz in vitro z zastosowaniem różnych technik 

oznaczania szlaków sygnałowych dają odmienne rezultaty. Badania in vivo 

przeprowadzone przez Tomiyama i wsp. [24] są sprzeczne z wcześniejszymi 

wynikami in vitro i wskazują, że βKlotho nie jest niezbędnym koreceptorem dla 

FGF21. Jednakże nowsze wyniki eksperymentów in vivo przeprowadzonych 

przez Adams i wsp. [25] zaprzeczają tym doniesieniom i potwierdzają rolę 

βKlotho jako niezbędnego koreceptora dla FGF21. Adams i wsp. [25] sugerują, 

że różnica między tymi wynikami spowodowana jest użyciem nieoczyszczonych 

białek FGF21 przez Tomiyama i wsp. [24]. Aby w pełni zrozumieć istotę 

działania βKlotho i jego relacje z innymi białkami konieczne są zatem dalsze 

badania tych oddziaływań [20, 24, 25]. 

Pomimo, że białko βKlotho stanowi koreceptor zarówno dla FGF15/19, jak 

i FGF21 to czynniki te wywierają odmienne działanie metaboliczne w różnych 

tkankach. Zjawisko to wynika prawdopodobnie  ze zdolności białek FGF15/19 

i FGF21 do oddziaływania z różnymi izoformami FGFR, których ekspresja jest 

zróżnicowana tkankowo [1, 23, 26, 27]. 

Mysie komórki 3T3 L1 są modelową linią wykorzystywaną do badania 

procesu różnicowania preadipocytów (mających morfologię fibroblastów) 

w dojrzałe adipocyty. Różne eksperymenty, m.in. na fibroblastach 3T3-L1, 

dowodzą, że działanie FGF15/19 i FGF21 wykazuje wysoki stopień 

podobieństwa. Biorąc pod uwagę regulację wychwytu glukozy, w fibroblastach 

3T3-L1 większą siłę indukcji sygnału wykazywał czynnik FGF21. Jednakże, 

w miarę wzrostu stopnia zróżnicowania fibroblastów w adipocyty rosła potencja 

FGF15/19, aż przekroczyła aktywność czynnika FGF21. Wyniki te wskazują, że 

białka FGF15/19 i FGF21 w obecności βKlotho mogą wiązać i aktywować różne 
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izoformy FGFR. Jest to sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami, iż FGF15/19 

wiąże się tylko z FGFR4, a jego aktywność ogranicza się do wątroby i komórek 

pochodzenia wątrobowego. FGF21 wykazuje również zdolność wiązania się 

z FGFR4 i aktywuje go (choć w mniejszym stopniu niż FGF19) w komórkach 

pochodzenia wątrobowego, choć początkowo było to przypisywane tylko 

czynnikowi FGF15/19. Dane te sugerują, że FGF15/19 i FGF21 wykorzystują te 

same kaskady sygnalizacyjne, oraz że istnieją dodatkowe czynniki decydujące 

o końcowym efekcie fizjologicznym zainicjowanym przez te czynniki. 

Ciekawych danych dostarczyły również badania prowadzone na fibroblastach 

3T3-L1 oraz na mioblastach L6 szczurów. Te pierwsze wykazywały ekspresję 

FGFR4 i brak ekspresji βKlotho, natomiast w mioblastach L6 zachodziła słaba 

endogenna ekspresja białek z rodziny FGFR i Klotho. W komórkach 3T3-L1 

odnotowano słabą aktywność FGF19, przy braku aktywności FGF21. 

Transfekowanie tych komórek genem KLB znacznie zwiększyło aktywność 

FGF19, jak również przywróciło aktywność FGF21. Z kolei mioblasty L6 

transfekowano różnymi izoformami FGFR wraz z βKlotho lub bez niego. 

Wyniki tego eksperymentu pokazały, że kotransfekcja z βKlotho umożliwiła 

białku FGF19 aktywację izoform: FGFR1c, 2c, 3c i 4. Jednakże, w przypadku 

braku ekspresji βKlotho, FGF19 tracił zdolność aktywacji FGFR1c, 2c i 3c, 

jednak nadal wykazywał zdolność aktywacji FGFR4. Zdolność aktywacji 

FGFR4 przez FGF19 bez udziału białek rodziny Klotho jest wyjątkiem w tej 

podrodzinie. Eksperymenty te pokazały również, że w obecności βKlotho, 

FGF21 może aktywować wszystkie izoformy FGFR, natomiast przy braku 

ekspresji βKlotho FGF21 nie aktywuje żadnego FGFR [28-30]. 
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Udział βKlotho w regulacji metabolizmu na szlaku  
FGF15/19-FGFR 
 
Ekspresja FGF15/19 
 

Wykazano, że FGF15/19 ulega ekspresji przede wszystkim w jelicie 

cienkim. Ekspresję białka na niższym poziomie odnotowuje się również 

w skórze, pęcherzyku żółciowym i siatkówce. Gen FGF15/19 znajduje się pod 

kontrolą receptora farnezoidowego X (ang. farnesoid X receptor - FXR), który 

po utworzeniu heterodimeru z receptorem retinoidowym X (ang. retinoid X 

receptor - RXR) przyłącza się do regionu promotorowego genu FGF15/19 

i indukuje jego ekspresję. Aktywacja FGFR przez FGF15/19 prowadzi do 

aktywacji kolejnych cząsteczek sygnałowych szlaku ERK1/2 oraz szlaku 

RAS/ERK/p90 prowadzącego do fosforylacji białka rybosomalnego S6 [32]. 

 

Regulacja metabolizmu cholesterolu i kwasów żółciowych 
 

Klasyczny szlak syntezy kwasów żółciowych regulowany jest na etapie 

7α-hydroksylazy cholesterolowej (CYP7A1), enzymu kodowanego przez 

gen CYP7A1. Reakcja ta jest wstępnym etapem przemiany cholesterolu do 

kwasów żółciowych. Natomiast kwasy żółciowe, działając przez wiele szlaków 

sygnałowych, hamują transkrypcję CYP7A1 w wyniku ujemnego sprzężenia 

zwrotnego [1, 32, 33]. 

Podstawowym mechanizmem hamującym ekspresję CYP7A1 jest szlak 

obejmujący receptor farnezoidowy X. Receptor FXR należy do podrodziny 1 

receptorów jądrowych i jest czynnikiem transkrypcyjnym aktywowanym 

ligandem. Wysoką ekspresję receptora obserwuje się w wątrobie i jelicie 

cienkim. Naturalnym ligandem dla FXR jest kwas chenodeoksycholowy i inne 

kwasy żółciowe. Efektem aktywowania FXR przez kwasy żółciowe jest 
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zahamowanie ich biosyntezy, przy czym FXR może doprowadzić do tego przez 

dwa różne mechanizmy. W hepatocytach, w wyniku aktywacji FXR ulega 

translokacji do jądra komórkowego i po związaniu się z receptorem RXR 

indukuje ekspresję sierocego receptora jądrowego SHP (ang. small heterodimer 

partner) i tworzy z nim heterodimer. Receptor SHP nie ma domeny wiążącej się 

z DNA, dlatego oddziałuje z innymi receptorami jądrowymi: homologiem 1 

receptora wątrobowego (ang. liver receptor homolog-1 - LRH) i czynnikiem 

jądrowym 4α hepatocytów ( ang. hepatocyte nuclear factor 4α - HNF4α). W ten 

sposób SHP pośrednio przyłącza się do regionu promotorowego CYP7A1 

i hamuje jego ekspresję [17, 32, 33]. Drugi mechanizm prowadzi do aktywacji 

FXR w enterocytach końcowej części jelita krętego. Tutaj FXR, po utworzeniu 

heterodimeru z RXR, przyłącza się do regionu promotorowego FGF19 

i indukuje jego ekspresję. FGF19 ulega uwolnieniu z enterocytów do krążenia 

wrotnego i tą drogą dostaje się do wątroby. Na tym etapie FGF19 oddziałując 

z βKlotho przyłącza się do FGFR4, który w wątrobie charakteryzuje się 

najwyższym poziomem ekspresji spośród wszystkich FGFR, i aktywuje szlaki 

sygnałowe, których celem jest zahamowanie ekspresji genu CYP7A1. 

Wsparciem dla tej tezy są wyniki badań nad myszami FGFR4-KO, FGF15-KO 

βKlotho-KO. Każdy z tych mutantów wykazywał identyczny fenotyp, 

obejmujący zwiększoną ekspresję CYP7A1 i nadmierną biosyntezę kwasów 

żółciowych [20, 24, 32-35]. 

Czynnik FGF15/19 odgrywa kluczową rolę w regulacji biosyntezy kwasów 

żółciowych poprzez ujemne sprzężenie zwrotne. Jednakże badania na myszach 

FGFR4-KO i SHP-KO z użyciem farmakologicznych dawek kwasów 

żółciowych pokazują, że istnieją jeszcze inne szlaki, za pomocą których 

dochodzi do zahamowania ekspresji CYP7A1. Jednym z takich szlaków jest 
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aktywacja wątrobowych komórek Kupfera, które wydzielają prozapalny TNFα 

(ang. tumor necrosis factor α) hamujący ekspresję CYP7A1 poprzez szlak 

sygnałowy JNK (ang. c-Jun N-terminal kinases). Jeszcze innym czynnikiem 

represji transkrypcyjnej CYP7A1 jest jądrowy receptor pregnanu X (ang. 

pregnane X receptor - PXR) i receptory aktywowane przez proliferatory 

peroksysomów α (ang. peroxisome proliferator-activated receptors α - PPARα) 

[15, 32]. Wyniki innych badań pokazują również, że w przypadku myszy 

SHP-KO, hamujący wpływ FGF15/19 na ekspresję CYP7A1 zostaje znacznie 

osłabiony. Sugeruje to zbieżność szlaków FGF15/19 i SHP, jednakże 

mechanizmy tej kooperacji nie są jeszcze dobrze poznane. Jedna z hipotez głosi, 

że FGF15/19 uniemożliwia ubikwitylację SHP i w ten sposób zwiększa 

stabilność tego białka [33]. 

 

Udział FGF15/19 w napełnianiu/opróżnianiu pęcherzyka 
żółciowego 
 

Pomimo pierwotnych założeń, że głównym źródłem FGF19 jest jelito kręte, 

u ludzi zaobserwowano nie tylko wysoką ekspresję tego czynnika w pęcherzyku 

żółciowym i wspólnym przewodzie żółciowym, ale także jego wydzielanie do 

żółci. Zjawisko to nie zostało odnotowane w przypadku czynnika FGF15 

u myszy. Sugeruje się, że FGF19 pochodzący z pęcherzyka żółciowego 

zaangażowany jest w regulację nieznanych jeszcze procesów. Być może, że 

FGF19 chroni przed szkodliwym działaniem żółci poprzez hamowanie 

prozapalnego działania jej składników [35]. Ekspresja FGF19 w pęcherzyku 

żółciowym koliduje również z wynikami innych badań, dotyczących wpływu 

FGF15/19 na relaksację i napełnianie pęcherzyka żółciowego. W wyniku 

traktowania mysich mutantów FGF15-KO z pustymi pęcherzykami żółciowymi 
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rekombinowanym białkiem FGF19, dochodziło do natychmiastowego 

napełniania pęcherzyka żółciowego bez stymulowania przepływu żółci. 

W związku z powyższym sugeruje się, że FGF15/19 oddziałuje na warstwę 

mięśni gładkich pęcherzyka żółciowego. Obecnie nie wiadomo jednak, czy 

FGF19 ma podobny wpływ na pęcherzyk żółciowy u ludzi [33, 35]. 

 

Homeostaza energii 
 

Stworzenie transgenicznych myszy wykazujących nadekspresję FGF19 

oraz eksperymenty na myszach traktowanych rekombinowanym białkiem 

FGF19, pozwoliły na odkrycie dodatkowej funkcji FGF15/19 w regulacji 

metabolizmu glukozy i lipidów. Badane osobniki, w porównaniu do myszy typu 

dzikiego, miały mniejszą masę ciała z powodu obniżonej ilości tłuszczu 

w organizmie. Zwiększony poziom FGF19 powodował u nich zmniejszenie 

zawartości lipidów w wątrobie oraz triglicerydów, całkowitego cholesterolu 

i glukozy we krwi. Zwierzęta te były chronione zatem przed otyłością przy 

diecie wysokotłuszczowej. Zaobserwowane efekty fizjologiczne wywołane były 

zwiększonym wydatkowaniem energetycznym: nasilonym utlenianiem kwasów 

tłuszczowych w wątrobie i zwiększeniem ilości brązowej tkanki tłuszczowej 

(ang. brown adipose tissue - BAT). Ponadto, we krwi transgenicznych myszy 

FGF19 obserwowano zmniejszony poziom głównych hormonów meta-

bolicznych, takich jak insulina, glukagon, leptyna czy insulinopodobny czynnik 

wzrostu 1 (ang. insulin-like growth factor 1 - IGF-1). Molekularne podstawy 

owych zjawisk, nie zostały jednak jak dotąd wyjaśnione [31, 33, 36, 37]. 
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Wpływ FGF15/19 na metabolizm glukozy 
 

Zgodnie z powyższymi obserwacjami, myszy FGFR4-KO przy 

prawidłowej diecie charakteryzowały się syndromem metabolicznym 

obejmującym dyslipidemię, hipercholesterolemię, wzrost masy tkanki 

tłuszczowej, nietolerancję glukozy, jak również insulinooporność. Co ciekawe, 

przywrócenie ekspresji FGFR4 w wątrobie myszy FGFR4-KO skutkowało 

zmniejszeniem poziomu lipidów i cholesterolu we krwi, jednakże nie 

poprawiało zaburzeń homeostazy glukozy i insulinooporności. Z kolei podanie 

białka FGF19 myszom FGFR-KO, będącym na wysokotłuszczowej diecie, 

zmniejszało dyslipidemię, hipercholesterolemię oraz poprawiało homeostazę 

glukozy [31, 33, 36, 37]. U myszy, którym podawano białko FGF19v 

(specyficzne tylko wobec FGFR4) odnotowano fosforylację ERK1/2 

w wątrobie. Efektu tego nie obserwowano jednak w przypadku tkanki 

tłuszczowej. Okazało się również, że wariant FGF19v utracił zdolność 

regulowania metabolizmu glukozy [30, 36]. Wpływ FGF19 i FGF21 na 

metabolizm glukozy i lipidów in vivo jest niemalże identyczny, a różnica między 

działaniem tych czynników polega na sile wywołania finalnego efektu. Biorąc 

pod uwagę powyższe obserwacje sugeruje się, że FGFR4 nie bierze udziału 

w regulacji metabolizmu glukozy. Czynnik FGF19 wpływa na metabolizm 

glukozy poprzez FGFR1c lub FGFR2c i FGFR3c, a w procesie tym mogą 

odgrywać rolę inne tkanki/narządy niż wątroba [36, 37]. Dlatego w czasie badań 

prowadzonych przez Ge i wsp. [28] stworzono wariant FGF19-7, który zawierał 

mutacje w regionie wiążącym HS i w regionie pięciu aminokwasów 

odpowiadających za specyficzność wiązania z FGFR4, czego skutkiem było 

selektywne oddziaływanie FGF19-7 tylko z kompleksem FGFR1c/βKlotho. 

Wariant FGF19-7 użyto w badaniach in vitro na adipocytach oraz in vivo 
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u myszy ob/ob (myszy mające naturalną mutacje genu leptyny) i na myszach 

DIO (ang. diet induced obesity). Wyniki badań pokazały, że FGF19-7 indukuje 

wychwyt glukozy w adipocytach i przyczynia się do zmniejszenia masy ciała, 

stężenia insuliny, glukozy i triglicerydów we krwi myszy na poziomie 

porównywalnym do FGF19 typu dzikiego. Ponadto FGF19-7 może indukować 

sygnalizację FGFR nie tylko w wątrobie lecz także w tkance tłuszczowej. 

Okazuje się więc, że pomimo iż FGF15/19 działa głównie na FGFR4 

w wątrobie, to może również oddziaływać poprzez FGFR1c na białą tkankę 

tłuszczową (ang. white adipose tissue - WAT) oraz na inne tkanki. Badania in 

vitro, w których wyizolowane adipocyty potraktowano czynnikiem FGF19, 

wykazały zwiększoną sygnalizację ERK1/2 i wychwyt glukozy. Natomiast 

w innych eksperymentach wstrzyknięcie FGF19 do komory mózgu myszy 

zwiększyło tempo przemiany materii, sugerując że FGF19 może również 

bezpośrednio wpływać na ośrodkowy układ nerwowy [33]. 

 

FGF15/19 a metabolizm glikogenu i synteza białek 

 
Według Potthoff i wsp. [33] myszy FGF15 KO wykazujące nietolerancję 

glukozy magazynują w wątrobie o 50% mniej glikogenu niż osobniki typu 

dzikiego. Podanie tym osobnikom rekombinowanego białka FGF19 zwiększyło 

syntezę glikogenu. Zaobserwowano wzrost aktywności syntazy glikogenu 

poprzez fosforylację i następnie inaktywację kinazy 3α i 3β syntazy glikogenu 

(ang. glycogen synthase kinase 3α/β - GSK-3α/β). Działanie takie wykazano 

również w przypadku myszy niewytwarzających insuliny. Podanie tym myszom 

rekombinowanego białka FGF19 indukowało syntezę białek wątrobowych. 

Proces ten zachodzi przez szlak RAS/ERK/p90rsk, co ostatecznie prowadzi do 
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fosforylacji białka rybosomalnego S6 i eukariotycznych czynników inicjacji 

translacji eIF4B i eIF4E (ang. eukaryotic initiation factor) [31, 33]. 

 

Wpływ FGF15/19 na glukoneogenezę 

Dane literaturowe wskazują także na udział FGF15/19 w inhibicji procesu 

glukoneogenezy. Myszy FGF15-KO i FGFR4-KO po posiłku wykazywały 

hiperglikemię i zwiększoną glukoneogenezę. Hamujący wpływ FGF15/19 na 

syntezę glukozy zachodzi poprzez zahamowanie aktywności czynnika 

transkrypcyjnego CREB (ang. cAMP response element binding protein), który 

z kolei reguluje PGC-1α (ang. peroxisome proliferator activated receptor-γ 

coactivator 1α) oraz inne geny zaangażowane w glukoneogenezę. Czynnik 

PGC-1α zaangażowany jest w wiele procesów metabolicznych, takich jak: cykl 

kwasów trikarboksylowych, β-oksydacja, ketogeneza czy glukoneogeneza. 

PGC-1α kontroluje również ekspresję genów glukoneogenicznych, w tym 

glukozo 6 fosfatazy (ang. glucose-6-phosphatase - G6P,) i karboksylazy 

fosfoenolopirogronianu (ang. phosphoenolpyruvate carboxykinase - PEPCK) 

[31, 33]. 

 

FGF15/19 a metabolizm lipidów 

Specyficzny fenotyp transgenicznych myszy wykazujących nadekspresję 

FGF19 można również po części wyjaśnić zmianą ekspresji genów, których 

produkty białkowe zaangażowane są w lipogenezę. Badania wskazują na 

zmniejszony poziom karboksylazy acetylo-CoA 2 (ang. acetyl CoA 

carboxylase 2 - ACC2) i desaturazy stearoilo-CoA 1 (ang. stearoyl CoA 

desaturase 1 - SCD1) [31, 36]. Ponadto FGF19 może również hamować 

indukowaną przez insulinę syntezę kwasów tłuszczowych poprzez represję 
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czynnika transkrypcyjnego SREBP 1c (ang. sterol regulatory element binding 

protein 1c), wraz ze wzrostem aktywności czynnika transkrypcyjnego STAT3 

(ang. signal transducer and activator of transcription 3) i zmniejszeniem 

ekspresji PGC 1β (ang. peroxisome proliferator activated receptor γ coactivator 

1β) [31]. 

 

FGF15/19 a insulina 

Po posiłku, FGF15/19 działa w sposób skoordynowany z insuliną, a ich 

działanie metaboliczne jest bardzo podobne: stymulują one syntezę glikogenu 

i białek w wątrobie oraz hamują glukoneogenezę. Istnieją jednak istotne cechy 

odróżniające te dwa hormony od siebie, bowiem w porównaniu do insuliny, 

FGF15/19 nie stymuluje lipogenezy. Ponadto insulina działa poprzez receptory 

insuliny/szlak PI3K (ang. phosphoinositol-3 kinase) i Akt (ang. RAC-alpha 

serine/threonine-protein kinase), natomiast FGF15/19 działa poprzez 

FGFR/βKlotho/ERK/RSK (ang. ribosomal S6 kinase - RSK). W surowicy 

największe stężenie insuliny obserwuje się po 1 godzinie od posiłku, natomiast 

FGF15/19 osiąga swoje maksymalne stężenie po 3 godzinach. FGF15/19 hamuje 

glukoneogenezę poprzez defosforylację CREB i inaktywację PGC 1α; insulina 

zaś osiąga ten sam efekt poprzez fosforylację kinazy Akt i degradację czynnika 

transkrypcyjnego FoxO1 (ang. forkhead transcriprion factor O) [31, 33]. 

 

 
FGF15/19 w patofizjologii chorób metabolicznych 
 

Liczne dane literaturowe wskazują, że szlak FGF15/19-CYP7A1 i jego 

zmiany mogą brać udział w rozwoju kamicy pęcherzyka żółciowego, zapaleniu 

trzustki czy dróg żółciowych. Niektóre obserwacje ujawniły, że wysokie 
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stężenie FGF19 występuje u pacjentów z cholestazą pozawątrobową. Natomiast 

przywrócenie prawidłowego przepływu żółci normalizuje stężenie czynnika 

FGF19 w krążeniu [20, 31]. Inne badania pokazują, że u pacjentów 

z syndromem jelita drażliwego, cierpiących na przewlekłą biegunkę, obserwuje 

się punktową mutację SNP (ang. single nucleotide polymorphism) Arg728Gln 

w βKlotho, skutkującą zwiększeniem stabilności białka. Analiza funkcjonalna 

obu wariantów wykazała, że jeśli w pozycji 728 łańcucha polipeptydowego 

znajduje się Gln to okres półtrwania tego białka jest dłuższy (t1/2 = 10 godz.) niż 

w przypadku, gdy w tej pozycji jest Arg (t1/2 = 3 godz.). Wzrost stabilności 

białka βKlotho przekłada się na wzrost stabilności kompleksu 

FGF19/FGFR4/KLB, silniejsze hamowanie syntezy kwasów żółciowych 

i ostatecznie zmniejszenie perystaltyki jelit i biegunki. Można zatem 

wnioskować, że zmiany stabilności βKlotho mogą prowadzić do zmiany 

efektywności transmisji sygnału w komórce [33, 38]. Stwierdzono również, że 

stężenie FGF19 jest obniżone u pacjentów z insulinoopornością i/lub 

z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease - 

NAFLD) [20, 31]. 

 

Udział βKlotho i FGF21 w regulacji metabolizmu 
 

βKlotho, po utworzeniu kompleksu z FGFR1c stanowi niezbędny 

koreceptor dla czynnika FGF21. Pierwsze badania nad funkcjami FGF21, 

prowadzone w roku 2005, wykazały jego udział w indukcji wychwytu glukozy 

w linii komórek adipocytów 3T3-L1 myszy i w pierwotnych hodowlach 

adipocytów człowieka. W kolejnych badaniach wykazano ponadto, że białko 

FGF21 zaangażowane jest w regulację licznych procesów metabolicznych, 

takich jak: lipoliza, ketogeneza czy indukcja hibernacji u gryzoni. Rola 
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biologiczna i mechanizm działania czynnika FGF21 nie są jednak w pełni 

wyjaśniony, a wyniki badań budzą wiele kontrowersji. Pełne zrozumienie 

funkcji FGF21 wymaga zatem dalszych analiz [1, 33, 39]. 

 

Regulacja ekspresji FGF21 
 

Ekspresja FGF21 zachodzi głównie w wątrobie, trzustce i jądrach. Niższy 

poziom ekspresji zaobserwowano w grasicy, tkance tłuszczowej, mięśniach 

szkieletowych i dwunastnicy. Regulacja ekspresji FGF21 zachodzi poprzez 

skomplikowaną sieć obejmującą receptory jądrowe, bodźce odżywcze 

i hormony. Badania na hepatocytach wykazały, że kluczowym receptorem 

indukującym ekspresję FGF21 jest PPARα. Użycie agonistów PPARα w tym 

m.in. kwasów tłuszczowych i fibratów (grupa leków stosowanych w terapii 

zaburzeń lipidowych) lub dieta ketogenna, aktywowały receptor jądrowy 

PPARα (ang. peroxisome proliferator-activated receptors alfa), który 

po utworzeniu heterodimeru z RXR, i bezpośrednim przyłączeniu się do regionu 

promotorowego genu FGF21 indukował jego ekspresję. Kolejne badania 

dowiodły, że w wątrobie ekspresja FGF21 może być ujemnie regulowana przez 

PGC 1α (poprzez Rev-Erbα, ang. nuclear receptor subfamily 1 group D 

member 1) i indukowana przez sierocy receptor RORα (ang. retinoid acid 

receptor-related orphan receptor alpha). Ponadto, ekspresja FGF21 w białej 

tkance tłuszczowej indukowana jest przez agonistów receptorów aktywowanych 

proliferatorami peroksysomów gamma (PPARγ, ang. peroxisome proliferator-

activated receptors gamma) inhibicję czynnika transkrypcyjnego SIRT1 (ang. 

sirtuin1) i spożywanie pokarmu. Wykazano, że ekspresja FGF21 indukowana 

może być również w mięśniach szkieletowych przez insulinę oraz w brązowej 

tkance tłuszczowej podczas ekspozycji na niską temperaturę. Aktywacja FGFR 
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przez FGF21 prowadzi do aktywacji licznych cząsteczek sygnałowych, w tym: 

MAPK, RAF1 (ang. RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase), Akt1 

i STAT (ang. signal transducer and activator of transcription) [31, 39-41]. 

 

Metaboliczne działanie FGF21 w wątrobie  
 

Głównym miejscem produkcji i działania będących na diecie ketogennej 

myszach (wysoka zawartość tłuszczów i niska zawartość węglowodanów) 

wykazały zwiększoną ekspresję FGF21 w wątrobie i wyższe stężenie tego białka 

we krwi. Sugeruje się, że FGF21 bierze udział w koordynowaniu adaptacji 

organizmu do głodu. W warunkach głodu lub diety ketogennej u zwierząt 

nasilona ekspresja FGF21 przyczynia się do ketogenezy, glukoneogenezy 

i utleniania kwasów tłuszczowych w wątrobie oraz do odpowiedzi adaptacyjnej 

w postaci letargu [1, 28, 39, 41]. 

 

Modulacja ketogenezy 
 

W warunkach głodzenia organizm przestawia się na metabolizowanie 

kwasów tłuszczowych. Głównym czynnikiem kontrolującym proces β-oksydacji 

jest PPARα. Sugeruje się, że PPARα reguluje ten proces poprzez FGF21. 

Wyłączenie FGF21 przez interferencję siRNA u myszy prowadziło do 

zaburzenia aktywacji β-oksydacji i ostrego stłuszczenia wątroby w trakcie 

stosowania diety ketogennej [28, 42]. 

Ketogeneza jest odpowiedzią organizmu na długotrwałe głodzenie. Na 

szlaku alternatywnego utleniania tłuszczów nadmiar acetylo-CoA przekształcany 

jest do ciał ketonowych (acetooctan, β-hydroksymaślan i aceton). Uwolnione do 

krwiobiegu ciała ketonowe stają się wówczas podstawowym źródłem energii dla 

mózgu. Wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa dieta ketogenna stosowana 
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jest w ramach terapii u dzieci z padaczką lekooporną. Dieta ketogenna wywołuje 

stan metaboliczny podobny do głodzenia. Myszy DIO będące na diecie 

ketogennej wykazują zmniejszenie masy tłuszczowej, zwiększone 

wydatkowanie energii, poprawę homeostazy glukozy i zwiększenie ekspresji 

genów zaangażowanych w utlenianie lipidów. Korzystne działanie diety 

ketogennej można również zauważyć u myszy ob/ob. Następuje u nich poprawa 

profilu glikemicznego i insulinemicznego oraz zmniejszenie masy ciała. 

Obserwacje modeli zwierzęcych prowadzą do wniosku, iż kluczowym 

mediatorem w utlenianiu lipidów na diecie ketogennej jest FGF21. U myszy 

poddanych diecie ketogennej inaktywacja genu FGF21 prowadziła do 

wyraźnych zmian fenotypowych. We krwi tych zwierząt stwierdzono wysokie 

stężenie triglicerydów, cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych (WKT). 

Ponadto myszy FGF21-KO podczas diety ketogennej wykazywały nietypową 

odpowiedź na ten typ diety, tj. łagodny przyrost masy ciała, silne stłuszczenie 

wątroby z powodu akumulacji triglicerydów oraz zaburzenie tolerancji glukozy 

z ograniczeniem wytwarzania ciał ketonowych. Podanie tym zwierzętom 

egzogennego FGF21 prowadziło do odwrócenia tych zaburzeń. Białko FGF21 

wydaje się być zatem niezbędne do właściwego metabolizmu lipidów w okresie, 

gdy są one głównym źródłem energii [20, 28, 31, 33, 40, 43]. U ludzi 

po 7-dniowym głodzeniu również obserwuje się wzrost stężenia FGF21 we krwi, 

a także aktywację PPARα. Jednakże, u tych samych osób nie wykryto znacznego 

wzrostu stężenia ciał ketonowych. Podobnie, podawanie fenofibratu (agonisty 

PPARα) skutkowało zwiększeniem stężenia FGF21, natomiast analogicznego 

wzrostu nie wykazano jednak w przypadku diety ketogennej [28, 40, 43]. 
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FGF21 i glukoneogeneza 
 

Istnieje wiele wyników badań informujących o regulacji glukoneogenezy 

przez FGF21 w warunkach obniżonego spożywania pokarmów. Okazuje się, że 

FGF21 może aktywować ekspresję czynnika transkrypcyjnego PGC-1α 

w wątrobie [20, 33, 43]. Badania na myszach FGF21-KO wykazały, że nie są 

one zdolne do pełnej indukcji genu PGC-1α w odpowiedzi na głodzenie. Myszy 

pozbawione FGF21 wykazywały brak ekspresji G6P i PEPCK oraz miały 

zaburzoną zdolność glukoneogenezy i ketogenezy [20, 28, 40]. Podanie myszom 

egzogennego FGF21 indukowało ekspresję PGC-1α w wątrobie, oraz ekspresję 

G6P i PEPCK. FGF21 może natomiast indukować ekspresję genów 

glukoneogenezy w przypadku myszy z ablacją genu PGC-1α w wątrobie. 

Potrzebne więc są dalsze badania, które określą dokładną rolę FGF21 

w glukoneogenezie [28, 41]. 

 

Rola FGF21 w oporności na hormon wzrostu 
 

Hormon wzrostu (ang. growth hormone - GH) pełni swoje biologiczne 

funkcje poprzez stymulację wytwarzania IGF-1. Myszy transgeniczne 

z nadekspresją FGF21 charakteryzują się zmniejszeniem rozmiarów ciała 

w porównaniu do osobników typu dzikiego. Myszy te mają zachowane 

proporcje ciała, jednakże są o około 40-50% mniejsze od szczepów dzikich. 

Wyniki badań pokazują, że zwierzęta te cechują się opornością na działanie 

hormonu wzrostu. Stężenie GH jest u nich prawidłowy, ale wartości IGF-1 we 

krwi ulega znacznemu obniżeniu. U osobników tych, zaobserwowano również 

niższe stężenie STAT5 – czynnika transkrypcyjnego indukującego ekspresję 

IGF-1. Białko FGF21 blokuje również promowanie przez hormon wzrostu 

lipolizy. Sugeruje się, że FGF21 hamuje wzrost organizmu w celu zachowania 
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energii podczas głodzenia [20, 33, 39, 43, 44]. Okazuje się również, że FGF21 

indukuje ekspresję genu IGFBP1 (ang. insulin-like growth factor-binding 

protein-1) i supresora sygnalizacji cytokin 2 (ang. suppresor of cytokine 

signaling 2 - SOCS2), co dodatkowo zaburza sygnalizację GH. 

U transgenicznych myszy z nadekspresją FGF21, ekspresja tych dwóch genów 

była znacznie podwyższona. Zatem, zgodnie z oczekiwaniami, myszy 

FGF21-KO wykazują większy przyrost ciała, a podanie im egzogennego GH 

powoduje znacznie silniejszą indukcję ekspresji IGF-1 w wątrobie, 

w porównaniu do szczepów typu dzikiego [28, 43]. 

 

Działanie FGF21 w tkance tłuszczowej 
 

Liczne badania dowodzą, że FGF21 może regulować różne procesy 

metaboliczne w tkance tłuszczowej. Sugeruje się, że białko to stymuluje 

wychwyt glukozy, moduluje lipolizę, zwiększa zdolność oksydacyjną 

mitochondriów, nasila aktywność PPARγ i indukuje termogenezę [28]. 

 

Stymulacja wychwytu glukozy przez FGF21 
 

Badania nad FGF21 prowadzone na adipocytach linii 3T3-L1 i ludzkich 

adipocytach in vitro wykazały, że traktowanie tych komórek rekombinowanym 

FGF21 poprawiło insulinowrażliwość poprzez indukcję wychwytu glukozy 

i syntezy triglicerydów. Okazało się, że FGF21 stymuluje wychwyt glukozy 

w sposób niezależny od insuliny. Traktowanie komórek czynnikiem FGF21 

indukowało wzrost ekspresji genu transportera glukozy GLUT1 (ang. glucose 

transporter type 1), podczas gdy insulina indukowała ekspresję genu GLUT4 

(ang. glucose transporter type 4). W przypadku, gdy myszom ob/ob podawano 

jednocześnie insulinę i FGF21, zaobserwowano addytywne działanie pomiędzy 
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tymi czynnikami [1, 31, 33, 45]. W adipocytach 3T3-L1 czynnik FGF21 

prowadzi do aktywacji ERK1/2, które to z kolei fosforylują i aktywują czynniki 

transkrypcyjne SRF (ang. serum response factor) i białko Elk 1. Białka SRF 

i Elk-1 w sposób synergistyczny transaktywują gen GLUT1 [28]. Cuevas Ramos 

i wsp. [44] odnotowali, iż FGF21 nie wykazuje podobnego wpływu na transport 

glukozy w innych liniach komórkowych. Dlatego uważa się, że jest to działanie 

specyficzne tylko dla adipocytów. Kolejne badania wykazały, że transgeniczne 

myszy z nadekspresją FGF21 w wątrobie cechowały się wzrostem 

insulinowrażliwości i klirensu glukozy, w porównaniu do osobników typu 

dzikiego. Podobne efekty uzyskano, gdy podano rekombinowany FGF21 

insulinoopornym myszom ob/ob i db/db (diabetyczny model myszy 

z niesprawnym receptorem leptyny) oraz myszom DIO. Długotrwałe podawanie 

FGF21 myszom DIO cofnęło poziom stłuszczenia wątroby, zmniejszyło 

produkcję glukozy w wątrobie i zwiększyło insulinozależny wychwyt glukozy 

w sercu, tkance tłuszczowej i mięśniach szkieletowych. Podobne wyniki 

uzyskano również w badaniach na rezusach. Okazało się również, że 

w modelach zwierzęcych FGF21 nie wywoływał hipoglikemii [33, 39, 42, 44]. 

Jednakże w warunkach in vivo w zwierzęcych modelach otyłości ekspresja 

GLUT1 uległa zniesieniu w tkance tłuszczowej, co kontrastuje z wynikami 

badań na myszach o prawidłowej masie ciała. Wydaje się, że u otyłych zwierząt 

występuje stan oporności na FGF21 [28]. 

 

Regulacja lipolizy 
 

Mózg ssaków reaguje na długotrwałe głodzenie organizmu. Prowadzi to 

m.in. do indukcji lipolizy w tkance tłuszczowej i może również przyczyniać się 

do wywołania letargu u zwierząt. Uwolnione w procesie lipolizy wolne kwasy 
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tłuszczowe wychwytywane są przez wątrobę, gdzie mogą ulec utlenieniu. 

Uwolnione w trakcie lipolizy WKT są również ligandem dla receptorów PPARα 

i mogą prowadzić do indukcji ekspresji FGF21. Dowodem na to jest ścisły 

związek dobowej oscylacji stężenia WKT i FGF21 we krwi oraz znikomy 

poziom FGF21 u myszy PPARα-KO. Wsparciem dla tych wniosków są również 

wyniki badań na myszach PPARα KO. Myszy pozbawione tego receptora 

podczas głodzenia były otłuszczone, hipoketomiczne, hipoglikemiczne oraz 

miały obniżoną temperaturę ciała. Natomiast, gdy podano im egzogenny FGF21 

wymienione zaburzenia uległy częściowej remisji. Ligandem dla PPARα, który 

indukuje ekspresję FGF21 są również fibraty. Spekuluje się, że FGF21 po 

uwolnieniu z wątroby hamuje proces lipolizy poprzez zmniejszenie ekspresji 

genów lipolitycznych. W modelach zwierzęcych po indukcji ekspresji FGF21 

zaobserwowano zmniejszenie stężenia WKT we krwi. Natomiast u myszy 

FGF21-KO głodzonych przez 24 godziny obserwuje się ciągłe nasilenie lipolizy 

w adipocytach, czego konsekwencją jest zmniejszenie objętości tych komórek 

oraz zwiększone stężenie WKT we krwi. Jednakże myszy FGF21-KO w trakcie 

prawidłowej diety charakteryzowały się obniżonym stężeniem WKT we krwi 

oraz obecnością powiększonych adipocytów. Choć istnieje dużo danych, 

dotyczących wpływu FGF21 na zahamowanie lipolizy, istnieje również wiele 

doniesień o promowaniu lipolizy przez FGF21 w modelach zwierzęcych 

poddawanym naprzemiennym głodówkom i ponownym karmieniom. 

Sprzeczności te próbuje się po części wyjaśnić tzw. cyklem kwasów 

tłuszczowych/triglicerydów i regulowaniem go m.in. przez FGF21. Można 

stwierdzić, że wpływ FGF21 na tkankę tłuszczową jest złożony 

i prawdopodobnie zależy od kontekstu fizjologicznego i patofizjologicznego 

organizmu. Przede wszystkim uważa się, że w warunkach głodu FGF21 bierze 
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udział w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji lipolizy 

w adipocytach. Wniosek ten wspierany jest przez powyższe dane o hamującym 

wpływie FGF21 na lipolizę indukowaną przez GH. Takie zwrotne działanie 

FGF21 reguluje równowagę lipidów między wątrobą a tkanką tłuszczową oraz 

chroni organizm przed toksycznością lipidów w trakcie stałego uwalniania WKT 

do krążenia [20, 28, 33, 40, 42, 43, 45]. Badania prowadzone na ludziach 

wskazują na podobne działanie FGF21 jak w modelach zwierzęcych. 

U człowieka dobowy cykl stężenia WKT we krwi znacznie przypomina cykl 

FGF21. Istnienie zwrotnego sprzężenia między FGF21 a WKT może regulować 

dobowy rytm obu związków [28]. 

 

Wzajemna regulacja FGF21 i PPARγ 
 

Pierwotnie uważano, że FGF21 działa na adipocyty, ale wytwarzany jest 

w wątrobie. Jednakże ostatnie badania wykazały, iż FGF21 ulega ekspresji 

również w adipocytach będąc pod kontrolą PPARγ, przy czym ekspresja FGF21 

w adipocytach rośnie po posiłku, natomiast spada w trakcie głodzenia. Wynik 

ten jest sprzeczny z działaniem FGF21 w hepatocytach. Niektóre prace sugerują, 

że FGF21 jest kluczowym mediatorem fizjologicznej i farmakologicznej funkcji 

PPARγ w adipocytach. Podanie zwierzętom przeciwcukrzycowych leków 

z grupy tiazolidynodionów zwiększało ekspresję FGF21. Zatem zaburzenie 

sygnalizacji PPARγ w modelach zwierzęcych objawiało się utratą funkcji 

FGF21 w adipocytach i zmniejszeniem masy tkanki tłuszczowej, jak i brakiem 

skuteczności tiazolidynodionów. Ponadto, myszy z inaktywowanym genem 

FGF21 również są oporne na działanie tiazolidynodionów. Okazuje się również, 

że ekspresja FGF21 w białej tkance tłuszczowej nie wpływa znacząco na poziom 

FGF21 w krążeniu. Sugeruje się, że FGF21 pełni dwie odmienne funkcje 
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fizjologiczne: działa jako czynnik endokrynny, wydzielany z wątroby w celu 

koordynowania odpowiedzi na głodzenie oraz działa jako czynnik 

autokrynny/parakrynny, wydzielany z WAT podczas stanu po posiłku w celu 

regulacji działania adipocytów [28, 31, 33, 39]. 

 

Wpływ FGF21 na metabolizm energetyczny i termogenezę w brązowej 
tkance tłuszczowej 
 

Niektóre badania pokazują, że FGF21 ulega ekspresji w brązowej tkance 

tłuszczowej podczas ekspozycji na zimno lub w wyniku działania agonistów 

receptorów β adrenergicznych. Podanie FGF21 myszom indukuje w brązowej 

tkance tłuszczowej ekspresję genów zaangażowanych w termogenezę, w tym 

białka rozprzęgającego 1 (ang. uncoupling protein 1 - UCP1) i dejodynazy 

typu 2 (ang. deiodinase II) oraz aktywację UCP1 w białej tkance tłuszczowej 

[33, 39, 46]. 

Dane z różnych eksperymentów wykazują, że FGF21 promuje termogenezę 

w BAT u noworodków myszy i w izolowanych brązowych adipocytach. 

Krótkotrwała ekspozycja myszy na zimno indukowała znaczną ekspresję FGF21 

w adipocytach, podobnego efektu nie odnotowano natomiast w hepatocytach. 

Ponadto w krążeniu tych zwierząt również wzrósł poziom FGF21, co sugeruje 

że podczas ekspozycji na zimno BAT staje się głównym źródłem FGF21 we 

krwi. Obecnie nie wiadomo, czy FGF21 pochodzący z BAT działa endokrynnie 

czy tylko lokalnie na pobliskie komórki. Wykazano również, że w warunkach 

hipotermii FGF21 wpływa jednocześnie na „ubrązowienie” adipocytów białej 

tkanki tłuszczowej i prowadzi do tego poprzez dodatnie regulowanie 

koaktywatora PGC-1α. Zagadką jest, jak FGF21 działa jednocześnie na 

podwyższenie temperatury ciała i jej obniżenie w letargu [33, 39, 46]. Badania 
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na transgenicznych myszach FGF21-KO pokazują, że następuje u nich 

zwiększenie wydatkowania energii i zmniejszenie masy ciała. Wykazano, że 

powyższe efekty wywołane są działaniem FGF21 na szlak składający się 

z kinazy aktywowanej przez AMP (ang. AMP-activated protein kinase - AMPK), 

SIRT1 i PGC-1α [28, 47, 48].W ten sposób FGF21 wzmacnia zdolność 

oksydacyjną mitochondriów w adipocytach in vitro i in vivo. AMPK oraz SIRT1 

działają wspólnie z PGC-1α w regulacji homeostazy energetycznej 

w odpowiedzi na bodźce środowiskowe i żywieniowe. Wsparciem dla tych 

wniosków jest zwiększone zużycie tlenu czy aktywność syntazy cytrynianu 

w adipocytach traktowanych rekombinowanym FGF21 oraz brak tych efektów 

w przypadku zahamowania aktywności AMPK i SIRT1. Badania pokazują, że 

FGF21 aktywuje AMPK poprzez wątrobową kinazę B1 (ang. liver kinase B1 - 

LKB1). Z kolei aktywacja AMPK prowadzi do zwiększenia w komórce poziomu 

NAD+, który stymuluje działanie SIRT1 [47]. 

 

Działanie FGF21 w trzustce 
 

Sugeruje się również, że FGF21 może bezpośrednio działać na trzustkę. 

Badania na trzustce szczura pokazały, że FGF21 stymuluje sygnalizację ERK1/2 

i Akt oraz zwiększa poziom mRNA insuliny w komórkach β. Czynnik FGF21 

powoduje również zwiększenie liczby wysp Langerhansa i poziomu insuliny 

u myszy ob/ob [20, 33, 45]. Różne grupy badawcze donoszą, że myszy FGF21 

KO są bardziej podatne na zapalenie trzustki, natomiast transgeniczne myszy 

z nadekspresją FGF21 wykazują wysoką oporność na to schorzenie. 

Wzrost poziomu FGF21 występuje również u myszy z zapaleniem trzustki 

indukowanym ceruleiną in vitro. Badania pokazują, że FGF21 pełni ochronną 

funkcję w różnych uszkodzeniach trzustki i zachowuje funkcję komórek β. 
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Przeciwzapalny efekt FGF21 wywierany jest prawdopodobnie przez aktywację 

ERK1/2 w komórkach gwiaździstych trzustki [20, 28]. Białko FGF21 

przyczyniało się również do lepszego przyjęcia przeszczepów wysp 

trzustkowych u diabetycznych modeli myszy, co szybko doprowadziło do 

normalizacji indeksu glikemicznego u tych zwierząt [28]. 

 

FGF21 i centralny układ nerwowy 
 

Letarg jest stanem hibernacji u zwierząt, spowodowanym długotrwałym 

głodzeniem. W trakcie letargu następuje radykalne obniżenie temperatury ciała 

i aktywności fizycznej, co pozwala na zachowanie aż 90% energii. Badania na 

transgenicznych myszach z nadekspresją FGF21 pokazują, że w porównaniu do 

prawidłowej diety, 24-godzinne głodzenie prowadzi do obniżenia temperatury 

ciała o ok. 10°C, wraz ze znacznym spadkiem aktywności fizycznej. Jednakże 

podczas 24-godzinnego głodzenia, hipotermia i zmniejszona aktywność ruchowa 

u myszy FGF21 KO nie odbiegała zasadniczo od podobnego efektu u myszy 

typu dzikiego. Wskazuje to, że czynnik ten nie jest kluczowym elementem 

indukującym letarg, a prawdopodobnie jego nadmiar tylko uwrażliwia organizm 

do indukcji tego zjawiska [20, 28, 33, 43]. Inne badania, wykazały z kolei, że 

letarg u myszy FGF21-KO będących ok. 5 dni na diecie ketogennej był znacznie 

słabszy w porównaniu do szczepów dzikich. Sugeruje to, że FGF21 może 

kontrolować stan letargu podczas długotrwałego głodu i diety ketogennej [33, 

43]. Białko FGF21 może przekraczać barierę krew-mózg, istnieją zatem 

przypuszczenia, że czynnik ten reguluje letarg poprzez centralny układ 

nerwowy, przez wytwarzany w podwzgórzu neuropeptyd Y (ang. neuropeptide Y 

- NPY). Bezpośrednia iniekcja FGF21 do komory wewnątrzmózgowej oraz 

bezafibrat (agonista PPARα) powodują wzrost ekspresji NPY w podwzgórzu 
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[28, 33, 40]. Zaproponowano również, że FGF21 jest brakującym ogniwem 

między mózgiem a obwodowymi tkankami metabolicznymi. Być może FGF21 

jest mediatorem przekazującym informację o aktywacji PPARα z wątroby do 

mózgu w celu indukcji letargu przez NPY, jednakże jak dotąd hipoteza ta nie 

została potwierdzona [28]. 

 

FGF21 w patofizjologii chorób metabolicznych 
 

Wyniki badań prowadzonych u ludzi pokazują, że stężenie FGF21 

w krążeniu jest znacznie podwyższone u pacjentów z niealkoholowym 

stłuszczeniem wątroby i dodatnio koreluje z zawartością triglicerydów 

w wątrobie. Możliwe, że tłuszcz, który zgromadzony jest w wątrobie, 

bezpośrednio stymuluje wydzielanie FGF21 do krwiobiegu bądź też powoduje 

osłabienie funkcjonalnej odpowiedzi na FGF21 (oporność na FGF21), co 

prowadzi do kompensacyjnej regulacji FGF21. Obecnie trwają badania mające 

na celu wyjaśnienie tej korelacji [28, 31, 39, 40, 42]. Obserwacje pacjentów 

z NAFLD pokazują, że FGF21 może stać się wkrótce biomarkerem do 

wykrywania lub monitorowania chorych na NAFLD. Okazuje się, że stężenie 

FGF21 w osoczu dodatnio koreluje ze stężeniem aminotransferazy alaninowej 

(ang. alanine aminotransferase - ALT,). Z drugiej strony w ciężkich 

przypadkach choroby wartości FGF21 ulegają obniżeniu, podczas gdy wskaźnik 

ALT nadal rośnie. Wydaje się, że może to być wywołane znacznym 

stłuszczeniem wątroby i uszkodzeniem hepatocytów. Dlatego zaburzenie 

korelacji FGF21/ALT u osób chorujących na NAFLD może świadczyć 

o znacznym pogorszeniu zdrowia oraz o ostrym zapaleniu wątroby [42, 43]. 

Wyniki licznych badań wykazały, że u ludzi z cukrzycą typu II oraz u osób 

otyłych obserwuje się podwyższone stężenie FGF21 w osoczu krwi [28, 31, 33, 
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39, 40, 42, 48]. Jednocześnie stwierdzono, że poziom tego białka ulega 

obniżeniu w przypadku cukrzycy typu  I i utajonej cukrzycy auto-

immunologicznej [28, 44]. Mimo dużego podobieństwa między FGF21 u myszy 

i człowieka, istnieć mogą znaczne różnice w regulacji i funkcjonowaniu FGF21 

między tymi gatunkami. U ludzi FGF21 wydaje się nie wpływać na 

insulinowrażliwość, choć może to być również efektem oporności na FGF21 

w przypadku otyłości czy insulinooporności [33, 43]. Nadekspresję FGF21 

u myszy wiąże się ponadto z utratą masy kostnej, co burzy nadzieję stosowania 

FGF21 w leczeniu cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych [31]. 

Podwyższone stężenie FGF21 zaobserwowano u pacjentów z zespołem 

Cushinga. Jest to choroba spowodowana podwyższonym stężeniem kortyzolu 

we krwi. Wzrost wartości FGF21 nie jest bezpośrednio związany z kortyzolem, 

a raczej nadmiernym odkładaniem się tłuszczu i zaburzeniami metabolicznymi 

powiązanymi z tym schorzeniem. Znaczne stężenie FGF21 wykryto również 

u pacjentów zarażonych wirusem HIV i wykazujących lipodystrofię. FGF21 

może stać się biomarkerem zmian metabolicznych u osób zarażonych tym 

wirusem. Wartości FGF21 korelują z czynnością nerek u pacjentów z przewlekłą 

chorobą nerek i poddawanych hemodializie. U osób tych obserwuje się 

progresywny wzrost stężenia FGF21 w surowicy wraz z narastaniem 

niewydolności nerek [43, 44]. 

 

Podsumowanie 
 

Białko βKlotho, należące do rodziny białek Klotho, stanowi koreceptor dla 

czynników wzrostu fibroblastów z podrodziny 19, przez co zaangażowane jest 

w regulację wielu procesów komórkowych. Funkcjonując jako koreceptor dla 

czynników FGF15/19 i FGF21, białko to wpływa m.in. na metabolizm 
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cholesterolu, kwasów żółciowych, glukozy czy lipidów. Pomimo licznych badań 

nie udało się, jak dotąd, jednoznacznie określić sposobu oddziaływania βKlotho 

z białkami FGF15/19 i FGF21, jak również nie zostały w pełni poznane 

molekularne podstawy oraz efekty tych oddziaływań. Dalsza analiza owych 

relacji może w przyszłości przyczynić się do wykorzystania czynników FGF 

oraz βKlotho jako biomarkerów, bądź też celu w terapii zaburzeń 

metabolicznych. 
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