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Streszczenie: Ghrelina jest obecnie intensywnie badanym hormonem peptydowym. Została pierwot-
nie opisana jako peptyd regulujący wydzielanie hormonu wzrostu, gdzie mechanizm jej działania 
został dość dobrze poznany. Drugą klasyczną już funkcją ghreliny jest stymulacja pobierania po-
karmu. Istnieje szereg doniesień opisujących, że poza wcześniej wspominanymi funkcjami ghreliny 
uczestniczy ona w regulacji wielu innych procesów biologicznych, a szeroka dystrybucja receptora 
oraz samej ghreliny pozwala przypuszczać, iż ghrelina – obok klasycznego działania dokrewnego 
– może działać lokalnie na drodze auto- lub parakrynowej poprzez aktywacje ścieżek sygnalizacy-
jnych, specyficznych dla komórek/narządów docelowych.
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Summary: Ghrelin is currently an intensively studied peptide hormone. It was originally described 
as a growth hormone secretagogue peptide, where its molecular mechanism is well understood. The 
second classic function of ghrelin is the stimulation of food intake. There are a number of reports 
showing that apart from the previously mentioned functions, ghrelin participates in the regulation 
of many other biological processes. Wide distribution of the receptor and ghrelin itself suggests 
that ghrelin – apart from the classic endocrine action – may act locally via auto- or paracrine way 
through the activation of signaling pathways, specific for target cells/organs. 

Keywords: ghrelin, food intake, GHS-R

MECHANIZM DZIAŁANIA GHRELINY

Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania ghreliny pozostaje nadal przed-
miotem licznych badań. W kontekście sygnalizacji wewnątrzkomórkowej dość 
dobrze poznano mechanizm działania ghreliny na somatotropy przedniego pła-
ta przysadki mózgowej. W tym przypadku oddziaływanie ghreliny z receptorem 
błonowym GHS-R1a prowadzi do aktywacji fosfolipazy C [31]. Aktywna fosfo-
lipaza C przekształca fosfatydyloinozytol do diacyloglicerolu oraz trifosforanu 
inozytolu. Trifosforan inozytolu prowadzi do uwolnienia jonów wapnia, a diacy-
loglicerol aktywuje kinazę białkową C. Jak już wcześniej wspominano, opisany 
powyżej mechanizm działania ghreliny na somatotropy przysadki różni się od 
mechanizmu stymulacji wydzielania GH za pośrednictwem GHRH, gdzie stymu-
lacja receptora GHRHR prowadzi do aktywacji cyklazy adenylowej i w konse-
kwencji zwiększa wewnątrzkomórkowe stężenie cAMP, aktywując kinazę białko-
wą A (Ryc. 1). W odniesieniu do komórek somatotropowych wykazano również 
dodatni wpływ ghreliny na ekspresję czynnika transkrypcyjnego Pit1. Czynnik 
ten jest odpowiedzialny za ekspresję genu kodującego hormon wzrostu w komór-
kach somatotropowych [22].

Ścieżki sygnalne regulowane przez ghrelinę zostały również przebadane przy 
wykorzystaniu komórek HepG2 [42]. Okazało się, że związanie ghreliny z re-
ceptorem prowadzi do aktywacji kilku ważnych przekaźników wewnątrzkomór-
kowych, włączając w to fosforylację reszty tyrozynowej substratu receptora in-
suliny-1 (IRS-1) oraz stymulację kinaz białkowych aktywowanych mitogenem 
(MAPK). Obserwowany efekt działania ghreliny był podobny do efektu wywiera-
nego przez insulinę, jednakże w przeciwieństwie do insuliny ghrelina hamowała 
aktywność kinazy Akt oraz częściowo znosiła hamujący wpływ insuliny na eks-
presję karboksylazy fosfoenolopirogronianowej – enzymu regulatorowego proce-
su glukoneogenezy.

Jedną z głównych funkcji wywieraną przez ghrelinę jest regulacja homeos-
tazy energetycznej organizmu. Oddziałując z receptorami neuronów NPY/AgR-
P-pozytywnych, ghrelina stymuluje ośrodki podwzgórza odpowiedzialne za 
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RYCINA 1. Połączenie neuronów ghreliny w obrębie podwzgórza. Ghrelina działając na receptory 
GHS-R presynaptycznych zakończeń neuronów NPY łączących się z neuronami POMC w obrębie 
jądra ARC. W tym układzie ghrelina stymuluje uwalnianie GABA i w konsekwencji hamuje aktyw-
ność anoreksygennych neuronów POMC. Wpływ ghreliny na neurony CRH w obrębie PVN jest 
bardziej skomplikowany. W tym przypadku aktywacja presynaptycznych receptorów GHS-R neuro-
nów NPY powoduje stymulację wydzielania NPY, co w konsekwencji prowadzi do zahamowywania 
wydzielania GABA z interneuronów GABA, a to z kolei znosi hamujący efekt GABA i powoduje 
stymulację np. neuronów CRH, prowadząc do uwalniania ACTH oraz kortyzolu. Neurony ghreliny 
także łączą się z neuronami oreksyny w obrębie pola podwzgórzowo bocznego i stymulują aktyw-
ność tych neuronów. Rycina według: [40]
FIGURE 1. The connection of ghrelin neurons within the hypothalamus. Ghrelin acts on the GHS-R 
receptors of the presynaptic terminals of NPY neurons connecting with POMC neurons within the 
ARC nucleus. In this system, ghrelin stimulates the release of GABA and consequently inhibits the 
activity of anorexigenic POMC neurons. The effect of ghrelin on CRH neurons within PVN is more 
complicated. In this case, the activation of presynaptic GHS-R receptors of NPY neurons causes the 
stimulation of NPY secretion, which in turn leads to inhibition of GABA secretion from GABA in-
terneurons, which in favor abolishes the inhibitory effect of GA-BA and causes stimulation of, e.g., 
CRH neurons, leading to ACTH and cortisol release. Ghrelin neurons also bind to Orexin neurons 
in the lateral hypothalamus and stimulate the activity of these neurons. A figure according to [40]
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pobieranie pokarmu [24]. W tym układzie sygnalizacja wewnątrzkomórkowa za-
chodzi również przez GHS-R1a, jednakże przypuszcza się, że w neuronach NPY/
AgRP sygnał do wydzielania NPY zachodzi za pośrednictwem cAMP oraz kinazy 
białkowej A. Ten kolejny rodzaj sygnalizacji pozwala sugerować, że wewnątrz-
komórkowa sygnalizacja wynikająca z oddziaływania ghrelina – GHS-R1a jest 
komórkowo specyficzna [35], i może zachodzić w odmienny sposób, zależny od 
komórek, na które ghrelina działa [35].

Mechanizm działania ghreliny za pośrednictwem cAMP potwierdzono rów-
nież na linii komórkowej COS-7 oraz linii HEK 293 z nadekspresją receptora 
ghreliny. Inkubacja tych komórek z ghreliną zwiększała aktywność transkrypcyj-
ną elementów CRE oddziałujących z cAMP [27, 28]. 

Ciekawych spostrzeżeń dostarczyły badania dotyczące wpływu ghreliny na 
aktywność ludzkich chondrocytów, gdzie potwierdzono pobudzający wpływ 
ghreliny na powstawanie wewnątrzkomórkowego cAMP, lecz towarzyszyło 
temu obniżenie aktywności metabolicznej badanych komórek (test MTT). W tym 
aspekcie należy podkreślić, że w chondrocytach nie wykazano ekspresji recepto-
ra ghreliny. Fakt ten pozwala sugerować, że w mediowanym ghreliną wzroście 
stężenia wewnątrzkomórkowego cAMP uczestniczy prawdopodobnie jakiś inny 
receptor [9]. Najnowsze badania jeszcze bardziej komplikują mechanizm od-
działywania wewnątrzkomórkowego ghreliny, ponieważ wykazano, że podczas 
przekazywania sygnału do wnętrza komórki, GHS-1Ra może ulegać homo- lub 
heterodimeryzacji [46]. Opisano również możliwość powstania heterodimerów 
GHS-R1a oraz receptora dopaminy [29]. Przypuszcza się, że heterodimeryzacja 
indukuje translokację białek G oddziałujących z GHS-R1a. Zjawisko to może być 
tkankowo specyficzne, zależne od kombinatorycznej ekspresji receptorów na po-
wierzchni różnych typów komórek.

WYDZIELANIE HORMONU WZROSTU

Ghrelina jest peptydem wywierającym szereg funkcji biologicznych, a szero-
ka dystrybucja receptora oraz samej ghreliny pozwala przypuszczać, iż ghrelina 
– obok klasycznego działania dokrewnego – może lokalnie oddziaływać również 
na drodze auto- lub parakrynowej. Z uwagi na fakt, że ghrelina została opisana 
pierwotnie jako peptyd regulujący wydzielanie hormonu wzrostu, mechanizm jej 
działania w tym kontekście został dość dobrze poznany. Ghrelina działając na 
receptor GHSR w obrębie somatotropów przysadki na drodze IP3 prowadzi do 
zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ i w konsekwencji prowadzi 
do stymulacji wydzielania hormonu wzrostu. Aktywność uwalniania hormonu 
wzrostu przez ghrelinę jest podobna do działania GHRH w modelu podania do-
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komorowego szczurom [36], jednakże maksymalna stymulacja wywierana przez 
ghrelinę jest dwa do trzech razy wyższa niż w przypadku GHRH [3]. Ghrelina 
stymuluję uwalnianie hormonu wzrostu w sposób dawkowo specyficzny [36]. 
Dożylna iniekcja ghreliny indukuje silne uwalnianie GH badanego w surowicy 
zarówno u człowieka, jak i szczura. U szczurów podanie dożylne ghreliny po-
woduje największy pik wydzielania GH w 5-15 min. po podaniu i wraca ono do 
punktu wyjściowego po godzinie od podania. Pojedyncze dokomorowe podanie 
ghreliny także powoduje wzrost stężenia wydzielania GH w sposób zależny od 
dawki. Wykazano również, że ghrelina indukuje wydzielanie GH u niższych krę-
gowców, włączając kury, ryby, żaby. Ghrelina stymuluje również uwalnianie GH 
z hodowli pierwotnej komórek przysadki, co świadczy o bezpośredniej roli ghreliny 
w regulacji tego procesu [36]. Udział podwzgórza w uwalnianiu GH mediowanym 
ghreliną jest również brany pod uwagę. Pacjenci z organicznymi uszkodzeniami 
podwzgórza charakteryzują się zmniejszeniem wydzielania GH, nawet po podaniu 
ghreliny [44]. Ponadto w pierwotnej hodowli komórek przysadki ghrelina zwiększa 
uwalnianie GH tylko dwu-, trzykrotnie powyżej podstawowego poziomu [36], co 
stanowi znacznie niższy poziom zmian w porównaniu do indukcji wydzielania GH 
w doświadczeniach in vivo. Powyższe fakty pozwalają sugerować, iż inne czyn-
niki są również zaangażowane w mechanizm uwalniania GH stymulowany przez 
ghrelinę. Obserwowano również, że po przecięciu nerwu błędnego, wpływ ghreli-
ny na wydzielanie GH znacząco maleje [17, 61]. Obserwacja ta wspiera hipotezę, 
że maksymalnie wywierany efekt stymulacji wydzielania GH przez ghrelinę może 
zachodzić za pośrednictwem nerwu błędnego. Inną próbą wyjaśnienia obniżonej 
aktywności ghreliny działającej bezpośrednio na komórki przysadki jest brak eks-
presji w tych komórkach GHRH. W tym rozumieniu współwystępowanie ghreliny 
oraz GHRH charakteryzuje się efektem synergistycznym w kontekście wydzielania 
GH [4, 25]. Dane te mogą sugerować, że GHRH jest potrzebne do osiągnięcia mak-
symalnej wydajności wydzielania GH przez ghrelinę.

REGULACJA POBIERANIA POKARMU

Przyjmuje się, że pobieranie pokarmu jest regulowane głównie w obrębie 
ośrodków głodu i sytości podwzgórza. Za pomocą metod immunohistochemicz-
nych wykazano, że neurony podwzgórza zawierające ghrelinę występują między 
innymi w jądrze łukowatym [36]. Jądro łukowate (ARC) stanowi główne miejsce 
aktywności ghreliny w obrębie centralnego układu nerwowego. ARC jest także 
celem dla leptyny – obwodowego peptydu hamującego pobieranie pokarmu pro-
dukowanego głównie przez adipocyty. W obrębie ARC mieszczą się neurony pro-
dukujące NPY (neuropeptyd Y) jak i AgRP (białko podobne do Aguti). Przynaj-
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mniej częściowo oreksygenny efekt wywierany przez ghrelinę może zachodzić za 
pośrednictwem stymulacji ekspresji NPY oraz AgRP. Zgodnie z dystrybucją neu-
ronów ghreliny w obrębie podwzgórza wykazano, że dokomorowa infuzja ghre-
liny powoduje zwiększenie ekspresji podwzgórzowego AgRP [37]. Stymulujący 
efekt ghreliny na pobieranie pokarmu jest zniesiony po podaniu antagonisty re-
ceptora pierwszego NPY. Również dokomorowe podanie inhibitora AgRP, czy też 
przeciwciał anty-NPY powoduje zniesienie stymulującego efektu wywieranego 
przez ghrelinę na pobieranie pokarmu. Dożylne podanie ghreliny również prowa-
dzi do pobudzenia neuronów NPY/AgRP [14]. Przedstawione wyniki wskazują, że 
ghrelina reguluje pobieranie pokarmu poprzez stymulację neuronów NPY/AgRP 
podwzgórza. Ghrelina może stymulować neurony NPY/AgRP poprzez szlaki sy-
gnalizacyjne AMPK. Badania na myszach z nokautem genów NPY i/lub AgRP 
potwierdzają rolę NPY/AgRP w efekcie wywieranym przez ghrelinę, jednakże 
wyciszenie tylko jednego genu powoduje słabe zahamowanie efektu wywiera-
nego przez ghrelinę. Dopiero nokaut zarówno NPY oraz AgRP znacznie znosi 
działanie ghreliny na pobieranie pokarmu. Poza stymulacją wydzielania oreksy-
gennych peptydów, ghrelina również wzmacnia swój efekt poprzez zahamowa-
nie działających anoreksygennie neuronów zawierających proopiomelanokortynę 
(POMC) oraz transkryptu regulowanego kokainą i amfetaminą (CART) [12].

Kolejne badania wykazały również, że centralne podanie ghreliny prowadzi 
do stymulacji wychwytu triacyloglicerydów oraz lipogenezy, z jednoczesną in-
hibicją oksydacji lipidów w obrębie żółtej tkanki tłuszczowej [52]. Obwodowe 
podawanie ghreliny przez okres dwóch tygodni powoduje znaczny wzrost masy 
tkanki tłuszczowej [55]. Zgodnie z powyższymi obserwacjami przyrost masy 
tkanki tłuszczowej nie zachodzi u myszy z nokautem genowym ghreliny [63].

Dokomorowe oraz obwodowe chroniczne podawanie ghreliny powoduje roz-
wój hiperfagii, prowadzi do podwyższenia masy ciała oraz stymuluje rozwój adi-
pocytów [43, 55]

Obwodowo podana ghrelina powoduje również stymulację neuronów NPY/
AgRP podwzgórza i na tej drodze wzmaga pobieranie pokarmu [26, 60]. Ghreli-
na, jak i większość peptydów podanych obwodowo, nie przechodzi łatwo przez 
barierę krew-mózg, stąd też obwodowa ghrelina musi aktywować odpowiednie 
regiony podwzgórza poprzez ścieżki pośrednie. Wykazanie ekspresji receptora 
ghreliny w obrębie aferentych neuronów nerwu błędnego sugeruje, że sygnał 
ghreliny jest transmitowany do układu nerwowego właśnie za pośrednictwem 
nerwu błędnego [17, 45]. Ponadto wykazano, że dokomorowe podanie ghreliny 
indukuje ekspresję c-Fos w motoneuronach nerwu błędnego i stymuluje sekrecję 
kwasu solnego w żołądku, co potwierdza udział nerwu błędnego w mechanizmie 
działania wywieranym przez ghrelinę [18]. Istnieją także dowody, że wagotomia 
znosi zdolność obwodowo podanej ghreliny do stymulacji pobierania pokarmu 
oraz wydzielania GH [1, 17]. Pobieranie pokarmu obniża poziom ghreliny zarów-
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no u wagotomizowanych, jak i kontrolnych zwierząt, jednakże wagotomia obniża 
indukowany głodem wzrost stężenia ghreliny [61].

Ghrelina działa również za pośrednictwem neuronów oreksynowych. Doko-
morowe podanie ghreliny indukuje ekspresję Fos w neuronach oreksynowych 
[53]. Stymulująca pobieranie pokarmu aktywność ghreliny jest zredukowana 
u myszy z nokautem genu oreksyny.

Poziom ghreliny w surowicy jest wysoki w okresie przedposiłkowym i obniża 
się do poziomu wyjściowego w przeciągu godziny od pobrania pokarmu [16, 56]. 
Fakt ten wspiera hipotezę o tym, że ghrelina może pełnić rolę czynnika inicju-
jącego pobieranie pokarmu. Przedposiłkowy wzrost stężenia ghreliny w surowicy 
obserwowano również podczas dobrowolnego pobierania pokarmu nie spowodo-
wanego głodem [15]. Ghrelina może być także uważana za sygnał głodu, gdyż ist-
nieje pozytywna korelacja pomiędzy poziomem ghreliny w surowicy a stopniem 
odczuwania głodu. Poza tym, poposiłkowe obniżenie stężenia ghreliny w surowi-
cy jest proporcjonalne do ilości pobranego pokarmu [8], co dodatkowo wzmacnia 
rolę ghreliny jako sygnału głodu. 

Poziom ghreliny zmienia się w czasie dnia, szczególnie przed pobieraniem 
pokarmu oraz w nocy. Wysoki poziom ghreliny zostaje gwałtownie obniżony po 
pobraniu pokarmu co sugeruje, że ghrelina jest istotnym czynnikiem inicjującym 
pobieranie pokarmu  [2, 16, 19, 47]. Wysoki poziom ghreliny u głodzonych zwie-
rząt ulega obniżeniu w żołądku po wypełnieniu 50% roztworem glukozy, lecz 
nie zmienia się po wypełnieniu tą samą objętością wody, co również sugeruje, iż 
bodźcem hamującym wydzielanie ghreliny nie jest samo fizyczne rozciągnięcie 
ściany żołądka [55].

Ekspresja genu ghreliny w żołądku jest podwyższona podczas głodzenia 
i spada po podaniu leptyny oraz interleukiny 1B (IL-1B) [5, 33]. Ghrelina przy-
czynia się do utrzymania dodatniego bilansu energetycznego poprzez stymulację 
pobierania pokarmu, obniżenie wydatku energetycznego oraz hamowania ano-
reksji indukowanej IL-1B. Fakty te pozwalają sugerować potencjalne kliniczne 
wykorzystanie ghreliny w leczeniu anoreksji powstałej jako efekt uboczny za-
żywania niektórych leków, operacji chirurgicznych oraz jako symptom choroby 
nowotworowej lub AIDS.

Poziom krążącej ghreliny jest negatywnie skorelowany z BMI. Poziom ghreli-
ny podczas głodzenia jest niższy u osób otyłych niż o osób o prawidłowym BMI, 
podczas gdy osoby z niskim BMI mają wysoki poziom ghreliny we krwi [55]. 
Sekrecja ghreliny jest wysoka w anoreksji i kacheksji, a jest obniżona w otyłości 
[15, 57]. Szczególnym wyjątkiem tej negatywnej korelacji pomiędzy BMI a ghre-
liną jest zespół Pradera-Williego, gdzie otyłość współwystępuje z wysokim po-
ziomem ghreliny [23].

Obecnie opisywane są trzy różne ścieżki indukujące pobieranie pokarmu 
przez ghrelinę (Ryc. 2):
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1 Krążąca ghrelina osiąga i aktywuje oreksygenne neurony NPY/AgRP w ob-
rębie jądra łukowatego podwzgórza oraz hamuje anoreksygenne neurony POMC 
i CART.

2 Krążąca lub produkowana lokalnie w żołądku ghrelina działa za pośrednic-
twem nerwu błędnego oraz jądra pasma samotnego, skąd sygnał przenoszony jest 
do podwzgórzowych jąder regulujących pobieranie pokarmu.

3 Ghrelina produkowana jest lokalnie w podwzgórzu [14], stymulując neurony 
NPY/AgRP jądra łukowatego oraz neurony okresyny w polu bocznym podwzgórza.

Ghrelina charakteryzuje się także właściwościami prokinetycznymi w obrębie 
przewodu pokarmowego. Obwodowe podanie ghreliny przyśpiesza opróżnianie 
żołądka u szczurów [54] oraz myszy [34], a także u człowieka [41].

RYCINA 2. Trzy ścieżki oddziaływania ghreliny na regulację pobierania pokarmu. Rycina według: [40]
FIGURE 2. The three pathways of ghrelin’s influence on food intake regulation. A figure according 
to [40]
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GHRELINA W REGULACJI HOMEOSTAZY GLUKOZY

Ghrelina oraz jej receptor zostały także wykazane, zarówno na poziomie 
mRNA jak i białka, w obrębie trzustki, sugerując jej lokalną fizjologiczną rolę 
w kontekście aktywności tego gruczołu. Zaproponowano kilka mechanizmów re-
gulacji tej aktywności przez ghrelinę i obecnie zgodnie przyjmuje się, że ghreli-
na reguluje sekrecję insuliny. Pomimo kilku sprzecznych doniesień, większość 
badań wykazuje hamujący wpływ ghreliny na sekrecję insuliny, w konsekwencji 
prowadząc do zwiększonego poziomu krążącej glukozy. Badania te wskazują za-
tem na istotną rolę ghreliny w regulacji homeostazy glukozy.

W tym kontekście, u zdrowych ludzi obserwowano odwrotną zależność po-
między poziomem krążącej ghreliny a insuliną [16], sugerującą hamujące sprzę-
żenie zwrotne występujące między  ghreliną a insuliną. I rzeczywiście, insulina 
obniża osoczowe stężenie krążącej ghreliny niezależnie od zmian stężenia glu-
kozy [20]. Bezpośredni wpływ insuliny na wydzielanie ghreliny wykazano na 
izolowanych żołądkach szczura poddanych perfuzji [30]. Hamujący efekt insuli-
ny jest natomiast sprawą dyskusyjną, ale rozbieżności mogą wynikać z różnych 
warunków eksperymentalnych [7].

Inne badania wykazały, że nokaut genowy ghreliny lub jej receptora nie zapo-
biega powstawaniu otyłości indukowanej dietą, lecz zwiększa insulinowrażliwość 
[17]. Myszy z nokautem ghreliny lub jej receptora poddane ubogokalorycznej die-
cie posiadają niski poziom glukozy we krwi w odniesieniu do myszy typu dzikiego, 
ten sam efekt obserwowano ostatnio u myszy z nokautem genu GOAT [62].

GHRELINA W UKŁADZIE ROZRODCZYM

Dostępna literatura wskazuje, że ghrelina reguluje kilka aspektów fizjologii roz-
rodu, częściowo poprzez odziaływania para- lub też autokrynowe. Najczęściej ghre-
lina wywiera hamujący wpływ na aktywność biologiczną gonad. W tym kontekście 
wykazano, że dokomorowa infuzja ghreliny hamuje częstotliwość pulsacyjnego 
uwalniania LH z przysadek owariektomizowanych szczurów oraz prowadzi do ob-
niżenia stężenia LH w surowicy krwi [21]. Natomiast obwodowe podanie ghreliny 
nie wywołuje zmian w poziomie uwalniania LH i FSH u ludzi [48].

Obserwowano również zależny od dawki spadek sekrecji progesteronu i es-
tradiolu indukowany ghreliną w hodowli ludzkich komórek ziarnistych [58]. 
Dodanie ghreliny do medium hamuje rozwój blastocysty, w ten sposób regulując 
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przedimplantacyjny rozwój zarodka [32]. Ghrelina nie wpływa na podstawowe 
wydzielanie testosteronu przez skrawki jądra szczura, jednakże hamuje stymulo-
wane gonadotropiną kosmówkową (hCG) oraz cAMP sekrecję testosteronu [50]. 
Hamowanie sekrecji testosteronu koreluje z obniżeniem ekspresji kluczowych ge-
nów steroidogenezy, takich jak StAR, P450scc, 3beta-HSD, 17beta-HSD. Ghre-
lina wpływa również na sekrecję prolaktyny, z tym, że hamuje ona sekrecję pro-
laktyny u niedojrzałych płciowo samców szczura, a pobudza sekrecję prolaktyny 
u dojrzałych samców szczura oraz dorosłych ludzi [4, 49].

INNE FUNKCJE FIZJOLOGICZNE GHRELINY

W prezentowanej pracy skupiono się tylko na podstawowych funkcjach bio-
logicznych wywieranych przez ghrelinę jednakże poznana rola fizjologiczna 
ghreliny jest znacznie szersza. I tak, ghrelina odgrywa też istotną rolę w regulacji 
układu sercowo-naczyniowego [51]. Prowadzi ona do wzrostu frakcji wyrzutowej 
serca, co powoduje zwiększenie wydolności mięśnia sercowego. Ghrelina obni-
ża stopień apoptozy kardiomiocytów oraz powoduje spadek ciśnienia tętniczego 
krwi. Ghrelina uczestniczy w metabolizmie kości, pośrednio poprzez uwalnia-
nie GH, ale też działając bezpośrednio na chondrocyty prowadzi do zwiększenia 
syntezy proteoglikanów oraz kwasu hialuronowego [11]. Reguluje ona również 
proliferację oraz apoptozę wielu typów komórek, w tym również pochodzenia 
nowotworowego. Zahamowanie proliferacji komórkowej pod wpływem ghreliny 
obserwowano w drobnokomórkowym raku płuc [10] oraz w nowotworach złośli-
wych tarczycy [59]. Ghrelina może wpływać hamująco na proces nowotworzenia, 
poprzez regulację czynników angiogenezy i spowolnienie proliferacji komórek 
śródbłonka [6, 13].Z drugiej strony istnieją doniesienia sugerujące o stymulują-
cej roli ghreliny na proliferację linii komórkowej wywodzącej się z nowotworów 
nadnercza [38, 39].
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