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Streszczenie: Ghrelina to wielofunkcyjny 28. aminokwasowy peptyd odkryty w 1999 roku jako 
pierwszy naturalny czynnik stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu W procesie biosyntezy powstaje 
poprzez proteolityczne wycinanie z 117-aminokwasowego białka prekursorowego zwanego preprogh-
reliną, kodowaną na genie GHRL. Sekwencja białkowa zarówno ghreliny jak i jej prekursora cechuje 
się wysokim stopniem homologii międzygatunkowej. Struktura genu GHRL pierwotnie wydawała się 
względnie prosta, jednakże dzięki zastosowaniu metody sekwencjonowania RNA wykazano, iż gen 
GHRL występuję we wielu alternatywnych wariantach transkrypcyjnych. Obecnie w bazie danych 
EMSEMBL jest zdeponowanych 16 wariantów transkrypcyjnych genu prekursora ghreliny.

Słowa kluczowe: ghrelina, warianty transkrypcyjne, GHS-R

Summary: Ghrelin is a multifunctional 28 amino acid peptide discovered in 1999 as the first natural fac-
tor stimulating the release of growth hormone. During biosynthesis, it is derived by proteolytic cleavage 
of a 117-amino acid precursor protein called preproghrelin, encoded by the GHRL gene. The protein 
sequence of ghrelin and its precursor is characterized by a high interspecies homology. Originally, the 
structure of the GHRL gene appeared to be relatively simple; however, through the use of RNA sequenc-
ing method, it has been shown that the GHRL gene exists in many alternative transcript variants. Current-
ly, 16 ghrelin precursor gene transcript variants are deposited in the EMSEMBL database.
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GHRELINA – HISTORIA ODKRYCIA PEPTYDU

Ghrelina to wielofunkcyjny peptyd odkryty w 1999 roku jako pierwszy na-
turalny czynnik stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu, jednak zdarzenia po-
wiązane z jej odkryciem sięgają końca lat 70-tych. Wykazano wtedy, że niektóre 
pochodne peptydów opioidowych nie działają przeciwbólowo, natomiast powo-
dują pobudzenie uwalniania hormonu wzrostu (GH). [8, 12]. Peptydy te określono 
jako GHS – związki uwalniające GH. W 1984 roku zsyntetyzowano heksapeptyd 
(GHRP-6), który w warunkach in vivo jak i in vitro silnie stymulował uwalnia-
nie GH. Podjęto próbę zbadania mechanizmu, w jakim GHS wywierają swoje 
biologiczne funkcje. W tym czasie dość dobrze scharakteryzowano mechanizm 
uwalniania GH przez GHRH. Wiadomym było, że GHRH działa poprzez wią-
zanie się z receptorem GHRHR, co prowadziło do wzrostu wewnątrzkomórko-
wego poziomu cAMP, a w konsekwencji do stymulacji uwalniania GH. Związki 
zaliczane do grupy GHS działały przez inny receptor niż GHRHR, ponieważ ich 
oddziaływanie na somatotropy przedniego płata przysadki mózgowej prowadzi-
ło do zwiększenia wewnątrzkomórkowego poziomu Ca2+. Obserwowany efekt 
zachodził za pośrednictwem receptora GHS-R, który został zidentyfikowany 
w 1996 roku. Określono również sekwencję aminokwasową receptora GHS-R. 
Nalży on do rodziny receptorów siedmiotransbłonowych związanych z białkiem 
G – GPCR. Od czasu odkrycia receptora GHS-R podjęto usilne działania mające 
na celu określenie jego endogennego liganda. Z uwagi na wysoką ekspresję re-
ceptora w obrębie przysadki i podwzgórza, pierwotnie podjęto próby wykazania 
endogennego ligandu z ekstraktów różnych części mózgowia. Niespodziewanie 
okazało się, że to ekstrakty białkowe dna żołądka silnie pobudzały receptor GH-
S-R, zwiększając poziom Ca2+ w badanych komórkach (Ryc. 1) [24]. Za pomocą 
czteroetapowej chromatografii otrzymano oraz scharakteryzowano peptyd będą-
cy naturalnym ligandem receptora GHS-R. Otrzymany peptyd nazwano ghreliną. 
Nazwa ta pochodzi od słowa „ghre”, co w języku Proto-Indo-Europejskim ozna-
cza „wzrost”, „gh” – hormon wzrostu, a „rel” – uwalnianie. Następnie określono 
sekwencję prekursora ghreliny oraz scharakteryzowano gen kodujący preproghre-
linę. Analiza bioinformatyczna sekwencji preproghreliny sugerowała, że prepro-
ghrelina może być prekursorem dla drugiego aktywnego biologicznie peptydu. 
I rzeczywiście, w 2005 roku z żołądka szczura wyizolowano 23-aminokwasowy 
peptyd początkowo opisywany jako peptyd o działaniu przeciwstawnym do ghre-
liny [8]. Peptyd ten pochodził z C-końcowego fragmentu prekursora. Nazwano 
go obestatyną, ponieważ wykazywał hamujący wpływ na pobieranie pokarmu. 
Zakładano, że obestatyna działa poprzez receptor GPR39. W przeciwieństwie do 
ghreliny, obestatyna nie wpływała na sekrecję hormonu wzrostu [9]. Obecnie wie-
le prac podważa przeciwstawną funkcję obestatyny w stosunku do ghreliny oraz 
działanie obestatyny poprzez receptor GPR39 [31, 32].



STRUKTURA I BIOSYNTEZA GHRELINY ORAZ JEJ RECEPTORA 285

BIOSYNTEZA GHRELINY

Ghrelina jest peptydem składającym się z 28 aminokwasów, który powstaje 
poprzez proteolityczne wycinanie z 117-aminokwasowego białka prekursorowego 
zwanego preproghreliną, kodowaną na genie ghrl. W porównaniu do innych pre-
prohormonów, pierwotnie struktura genu ghrl wydawała się być względnie prosta. 
Obecnie przyjmuję się, że GHRL zawiera 5 eksonów, które obejmują obszar 7,2 
kpz leżący na chromosomie 3 w pozycji p25-26. Pierwotnie opisywana forma 
GHRL zawierała 20-nukleotydowy ekson znajdujący się na jej 5` końcu (ekson 
0). 28-aminokwasowa sekwencja ghreliny jest kodowana częściowo na eksonie 1, 
która to sekwencja zawiera także peptyd sygnalny. Pozostała część ghreliny kodo-

RYCINA 1. Regulacja wydzielania hormonu wzrostu w komórkach somatotropowych przednie-
go płata przysadki. GHGR stymuluje uwalnianie GH poprzez związanie się z receptorem GHRHR 
i podwyższając poziom wewnątrzkomórkowego cAMP. GHS oraz ghrelina stymulują natomiast 
uwalnianie GH poprzez oddziaływanie z GHS-R poprzez zwiększenie wewnątrzkomórkowego stę-
żenia Ca2+. Rycina według: [24].
FIGURE 1. Regulation of growth hormone secretion in the somatotropic cells of the anterior pitu-
itary gland. GHGR stimulates the release of GH by binding to the GHRHR receptor and increasing 
the intracellular level of cAMP. GHS and Ghrelin stimulate GH release by interacting with GHS-R 
by increasing intracellular Ca2 + concentration. Figure according to [24] 
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wana jest na eksonie 2 (Ryc. 2). Dzięki zastosowaniu metody sekwencjonowania 
RNA wykazano, iż gen GHRL występuję we wielu alternatywnych wariantach 
transkrypcyjnych, i tak też analiza danych bazy EMSEMBL wykazała istnienie 
16 wariantów transkrypcyjnych genu prekursora ghreliny (Ryc. 2). Wcześniejsze 
dane literaturowe opisywały alternatywne miejsce składania w obrębie 5’ końca 
drugiego eksonu, co w rezultacie prowadziło do powstania ghreliny pozbawionej 
glutaminy w pozycji 14 (des-gln14-ghrelina), pełniącej taką samą aktywność bio-
logiczną jak klasyczna ghrelina [20]. 

RYCINA 2. Alternatywne warianty genu GHRL otrzymane na podstawie analizy bazy ENSEMBL. 
Eksony zaznaczone za pomocą prostokątów. 
FIGURE 2. Alternative variants of the GHRL gene were obtained based on the ENSEMBL database 
analysis. Exons marked with rectangles

 

 

 



STRUKTURA I BIOSYNTEZA GHRELINY ORAZ JEJ RECEPTORA 287

Jak się okazało, proces alternatywnego składania mRNA genu preproghreliny 
jest skomplikowany i może prowadzić do powstawania wielu wariantów mRNA, 
a w konsekwencji ewentualnego białka. Na poziomie mRNA opisano formę prekur-
sora ghreliny pozbawioną eksonu kodującego obestatynę. Następnie opisano rów-
nież mysi wariant genu preproghreliny kodowany przez eksony pierwszy, czwarty 

RYCINA 3. Potranslacyjna obróbka oraz acylacja preproghreliny. Acylacja zachodzi zaraz po od-
cięciu peptydu sygnalnego. W obrębie aparatu Golgiego niespecyficzna konwertaza PC 1/3 trans-
formuje proghrelinę do ghreliny, która jest wydzielana. Rycina według: [29]
FIGURE 3. Post-translational processing and acylation of preproghrelin. Acylation occurs immedi-
ately after cleavage of the signal peptide. Within the Golgi apparatus, nonspecific PC convertase 1/3 
transforms proghrelin into secreted ghrelin. A figure according to [29]
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oraz piąty. Tak powstały transkrypt nie koduje jednak dojrzałej ghreliny. Istnieją 
również warianty preproghreliny, w których istnieje dodatkowy ekson-1, a jego rola 
mogłaby polegać na regulacji ekspresji przez inne czynniki transkrypcyjne. 

Preproghrelina na N końcu posiada sekwencje peptydu sygnalnego, w obrę-
bie siateczki śródplazmatycznej szorstkiej zostaje odcięty. W obrębie siateczki 
szorstkiej dochodzi także do acylacji trzeciej reszty seryny poprzez kowalencyjne 
związanie grupy kwasu tłuszczowego (najczęściej ośmiowęglowego – oktanylo-
wego) co prowadzi do utworzenia aktywnej formy w kontekście pierwotnie opisy-
wanych funkcji ghreliny, tj. regulacji pobierania pokarmu oraz sekrecji hormonu 
wzrostu. W roku 2008 dwa niezależne laboratoria wykazały, że związana z błoną 
O-acylotransferaza 4 (ang. membrane bound O-acyltransferase 4, MBOAT4) od-
powiedzialną jest za acylację ghreliny (Ryc. 3). MBOAT4 została przemianowa-
na na GOAT (ang. Ghrelin O-acylotransferase). Jak wykazały doświadczenia na 
myszach z nokautem GOAT, jest to jedyny enzym aktywujący ghrelinę [17, 22]. 
Sekwencja GOAT cechuje się wysokim stopniem konserwatywności, a jego akty-
wność została wykazana u człowieka, szczura, myszy oraz danio pręgowanego 
[17, 34]. GOAT posiada osiem domen wiążących błonę, prawdopodobnie zloka-
lizowany jest w siateczce śródplazmatycznej szorstkiej. Ghrelina głównie ulega 
acylacji kwasem oktanylowym (8C), jednakże opisano również formy ghreliny 
zmodyfikowane krótszym bądź dłuższym kwasem tłuszczowym. Grupa acylowa 
przyłączana do ghreliny odzwierciedla zawartość kwasów tłuszczowych w diecie 
[27]. Dieta bogata w kwas heptanowy powoduje, że ghrelina jest preferencyjnie 
acylowana kwasem heptanowym niż oktanylowym [22]. 

W kolejnym etapie biosyntezy, proghrelina ulega translokacji do aparatu Golgie-
go, gdzie niespecyficzna konwertaza prohormonów 1/3 odcina C końcowy fragment 
proghreliny, z którego może powstawać obestatyna (Ryc. 3). Po tym procesie powsta-
łe peptydy mogą być wydzielane na zewnątrz komórki. We krwi może krążyć także 
końcowy odcinek proghreliny (C-ghrelina), a jego wysokie stężenie obserwowano 
u osób z chorobami serca [28]. 25% krążącej ghreliny to forma aktywna (acyl-ghreli-
na) [33]. Około 2/3 ghreliny ulega ekspresji w komórkach dokrewnych żołądka. Wy-
kazano, że usunięcie żołądka powoduje spadek stężenia krążącej ghreliny o 65% [1].

SEKWENCJA GHRELINY ORAZ PREPROGHRELINY

Zarówno preproghrelina, jak i dojrzała ghrelina cechują się wysokim stop-
niem homologii międzygatunkowej. Jak wynika z ryciny 4, pierwszych 10 ami-
nokwasów N- końca ghreliny człowieka, szczura, myszy, świni, wołu, owcy i psa 
jest identyczna (Ryc. 4). Wykazano, że cztery pierwsze aminokwasy ghreliny sta-
nowią jej najkrótszą formę mogącą aktywować receptor ghreliny i dlatego też N 
końcowy fragment dojrzałego peptydu jest bardziej konserwatywny [6].
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EKSPRESJA GHRELINY

U ssaków ghrelina jest produkowana głównie w komórkach dokrewnych 
śluzówki żołądka (Ryc. 5) [1]. Komórki zawierające ghrelinę są bardziej liczne 
w obrębie dna żołądka niż w odźwierniku. Immunoreaktywną ghrelinę wykazano 
także w dwunastnicy, jelicie cienkim, czczym oraz jelicie grubym [30]. Ekspre-
sja ghreliny jest wysoka w początkowych odcinkach jelita (dwunastnica) i wraz 
z jego przebiegiem maleje (jelito grube). Trzustka stanowi kolejny ważny narząd 
produkujący ghrelinę. Badania z wykorzystaniem HPLC oraz RIA wykazały, że 
ghrelina oraz des-acyl ghrelina ulegają ekspresji w szczurzych trzustkach [11]. 
Jednakże typ komórek produkujących ghrelinę w trzustce przez długi czas był 
sprawą dyskusyjną. Obecnie przyjmuje się, że specyficzny typ komórek opisywa-
nych jako komórki epsilon jest miejscem syntezy ghreliny wysp trzustki. Profil 
ekspresji ghreliny w obrębie trzustki ulega znacznym zmianom w czasie rozwoju 
płodowego [9]. Komórki wysp trzustkowych produkujące ghrelinę są najliczniej-

RYCINA 4. A) Porównanie sekwencji aminokwasowych preproghreliny ssaków. B) Drzewo filoge-
netyczne otrzymane na podstawie sekwencji preproghreliny
FIGURE 4. A) Comparison of mammalian preproghrelin amino acid sequences. B) Phylogenetic 
tree obtained from the sequence of preproghrelin
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sze od połowy czasu trwania ciąży do wczesnego okresu postnatalnego, po tym 
czasie liczba komórek produkujących ghrelinę w obrębie trzustki gwałtownie 
spada. Ekspresja mRNA genu ghrl oraz samej ghreliny jest około siedmiokrotnie 
wyższa w płodowej trzustce w porównaniu do płodowego żołądka. Jak już wcze-
śniej wspomniano, poziom ghreliny w żołądku jest niski w okresie prenatalnym 
i wzrasta po urodzeniu, dlatego sugeruje się, że w okresie płodowym trzustka peł-
ni rolę głównego rezerwuaru ghreliny w organizmie [19].

Ponieważ pierwotnie opisywana ekspresja GHS-R dotyczyła przysadki oraz 
podwzgórza przypuszczano, że endogenny ligand tego receptora może ulegać eks-
presji również w tych obszarach. Założenie to było poparte faktem występowania 
GHRH, który ulega ekspresji w podwzgórzu i następnie jest wydzielany do ukła-
du wrotnego przysadki i stymuluje uwalnianie GH przez somatotropy przednie-
go płata przysadki. W przeciwieństwie do GHRH, ekspresja ghreliny w obrębie 
struktur mózgowia jest bardzo niska [23]. Ekspresję ghreliny wykazano w jądrze 
łukowatym oraz jądrze przykomorowym podwzgórza, w obrębie specyficznych 
neuronów nazwanych neuronami ghreliny [23]. Ostatnie badania wykazały obec-
ność ghreliny we wcześniej niescharakteryzowanych jądrach podwzgórza przy-
ległych do trzeciej komory, występujących pomiędzy jądrami przykomorowymi 
oraz jądrem łukowatym. 

Ekspresję preproghreliny na poziomie mRNA opisano także w nerce, a szcze-
gólnie w obrębie ciałka nerkowego (Ryc. 5) [14]. Ponadto w obrębie ciałek ner-
kowych syntetyzowana jest zarówno acylowana jak i desacylowana forma ghre-
liny, co sugeruje, że również w nich ulega ekspresji GOAT. Stężenie ghreliny 
w surowicy jest ściśle skorelowane z poziomem kreatyniny i jest ponad 2,8 razy 

RYCINA 5. Profil ekspresji genu GHRL otrzymanych na podstawie danych sekwencjonowania 
RNA, zdeponowanych w bazie NCBI. Dane przedstawiono jako wartość logarytmu przy podsta-
wie 2 z odczytów RPKM (ang. Reads Per Kilobase Million) (źródło:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
gene/51738/?report=expression) 
FIGURE 5. The expression profile of the GHRL gene was obtained from RNA sequencing data 
deposited in the NCBI database. Data presented as logarithm based on 2 of RPKM (Reads Per Ki-
lobase Million) (Source: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/51738/? Report = expression)
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wyższe u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w odniesieniu do zdro-
wych [35]. Powyższy wynik sugeruje, że nerki są ważnym miejscem usuwania 
i degradacji ghreliny. 

Immunoreaktywną ghrelinę wykryto także w pierwszym trymestrze ciąży 
człowieka w obrębie cytotrofoblastu łożyska, jednakże nie była ona wykrywalna 
w trzecim trymestrze ciąży [15]. Komórki syntetyzujące ghrelinę występują w syn-
cytiotrofoblaście ludzkiego łożyska oraz w łożysku szczurzym. Ghrelinę wykazano 
także w komórkach Leydiga oraz komórkach Sertoliego jądra [5, 26], jednakże po-
ziom ghreliny w komórkach Sertoliego był bardzo niski. Ponadto receptor ghreliny 
wykazano w komórkach płciowych, głównie w pachytenach spermatocytów, jak 
również w komórkach Sertoliego oraz Leydiga. Fakt ten może świadczyć o działa-
niu ghreliny na drodze auto- lub parakrynowej w obrębie gonady męskiej. 

RECEPTOR GHRELINY

Receptor ghreliny GHS-R to typowy receptor z rodziny GPCR – recepto-
rów sprzężonych z białkiem G i zawierających siedem domen transbłonowych 
[21]. GHS-R pierwotnie sklonowano przy wykorzystaniu biblioteki cDNA częś-
ci gruczołowej przysadki świni [2]. Następnie GHS-R zidentyfikowano również 
w ludzkiej przysadce oraz w podwzgórzach innych gatunków [3]. Ludzki gen 
GHS-R jest zlokalizowany na 3. chromosomie w pozycji q26.2 i składa się on 
z trzech eksonów. Pierwszy ekson zawiera niekodującą sekwencję 5’UTR. Drugi 
ekson koduje N-końcową domenę złożoną z pięciu domen transbłonowych. Trze-
ci ekson koduje dwie dodatkowe domeny transbłonowe. Ludzka izoforma recep-
tora GHS-R występuje w dwóch wariantach transkrypcyjnych, określanych jako 
GHS-R1a oraz GHS-R1b. Aktywną, posiadającą siedem domen transbłonowych 
jest forma receptora GHS-R1a. GHS-R1b jest formą krótszą o sekwencję kodo-
waną na trzecim eksonie i w rezultacie translacja tak powstałego mRNA prowadzi 
do powstania receptora o pięciu domenach transbłonowych. Ostatnie 24 amino-
kwasy izoformy GHS-R1b ulegają translacji z sekwencji fragmentu intronu genu 
receptora ghreliny. U gryzoni występuje tylko forma siedmio transbłonowego re-
ceptora, w literaturze określanego jako GHS-R1a lub GHS-R.

Ludzki GHS-R1a jest białkiem składającym się z 366 aminokwasów o masie 
cząsteczkowej wynoszącej około 41 (kDa). 

GHS-R1a posiada cechy typowe dla receptorów GPCR, włączając w to wystę-
powanie konserwatywnych reszt cysteinowych na pierwszych dwóch zewnątrzko-
mórkowych pętlach, kilka potencjalnych miejsc dla modyfikacji potranslacyjnych 
(N- glikozylacji, fosforylacji). Bazując na porównaniu homologii sekwencji, GH-
S-R1a zaliczany jest do rodziny receptorów rodopsynowych. Receptor ghreliny 
wykazuje wysoką homologię z receptorem motyliny, z którą 52% aminokwasów 
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ma identycznych, ponadto ligandy tych receptorów, tj. ghrelina i motylina posia-
dają podobną sekwencję aminokwasową. Wstępne badania wykazały, że motylina 
może nieznacznie aktywować receptor ghreliny, podczas gdy ghrelina nie wy-
wiera wpływu na receptor motyliny [10]. Przy pomocy autoradiografii wykaza-
no wiązanie ghreliny do błony komórek 3T3-L1, jednakże metoda RT-PCR nie 
wykazała ekspresji receptora ghreliny w badanych komórkach [36]. Fakt ten po-
zwala sugerować występowanie innego, jeszcze niezidentyfikowanego receptora 
ghreliny. W innym przykładzie wykazano, iż obie formy acylowanej jak i nieacy-
lowanej ghreliny wiążą się do powierzchni błony komórek linii kardiomiocytów 
H9c2, w których nie zachodzi ekspresja receptora ghreliny [4].

EKSPRESJA RECEPTORA GHRELINY

Receptor ghreliny ulega ekspresji głównie w jądrze łukowatym (ARC), jądrze 
brzuszno-przyśrodkowym (VMN) podwzgórza oraz w obrębie hipokampu [16]. 
GHS-R jest wysoce wrażliwy na hormon wzrostu i jego ekspresja jest wysoka 
u karłowatych szczurów dw/dw. Podawanie tym szczurom hormonu wzrostu po-
woduję obniżenie ekspresji receptora ghreliny [7]. GHS-R1a mRNA wykazano 
także w innych jądrach podwzgórza, w przysadce, zakręcie zębatym, regionach 
CA2, CA3 hipokampa oraz w innych elementach mózgowia, takich jak istota 
czarna oraz grzbietowe i środkowe jądra szwu rdzenia przedłużonego. Analiza 
przy użyciu metody RT-PCR wykazała także ekspresję receptora ghreliny w wielu 
narządach obwodowych, takich jak serce, płuca, wątroba, nerka, trzustka, żołą-
dek, jelito cienkie, jelito grube, tkanka tłuszczowa oraz komórki układu immuno-
logicznego [14, 16, 18, 25]. Receptor ghreliny ulega również ekspresji w komórk-
ach jądra szczura (komórki Leydiga, komórki Sertoliego, spermatocyty w fazie 
pachytenu) i człowieka (komórki Leydiga) [13, 26]

Obecność ghreliny oraz jej receptorów w hipokampie [16], obszarze odpowie-
dzialnym za naukę oraz pamięć, pozwalają sugerować rolę ghreliny w zapamię-
tywaniu. W tym kontekście wykazano, iż dokomorowa infuzja ghreliny indukuje 
ekspresję czynnika c-Fos w regionach hipokampa C1, CA2, oraz C3.

GHS-R1b ulega ekspresji w większości tkanek obwodowych, m.in. w nad-
nerczu, sercu, układzie pokarmowym, nerce, wątrobie, skórze, tarczycy, trzustce, 
śledzionie, węźle chłonnym, jądrze, jajniku [14]. Przyjmuję się, że jest on formą 
nieaktywną receptora ghreliny.
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