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Ochronny wpływ greliny w przebiegu  
ostrego eksperymentalnego zapalenia trzustki

Protective effect of ghrelin in experimental acute pancreatitis
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Streszczenie

Grelina, peptyd pierwotnie wyizolowany z żołądka, został również zidentyfikowany w mózgu. Grelina wykazuje
działanie ochronne w stosunki do śluzówki żołądka w przebiegu jej ostrego uszkodzenia ponadto pobudza uwalnianie 
hormonu wzrostu (GH) oraz wpływa na czynność zewnątrz i wewnątrzwydzielniczą trzustki. Wykazano wprawdzie 
obecność receptorów grelinowych w trzustce ale rola greliny w ochronie trzustki nie została do tej pory poznana. Cel 
pracy: Określenie wpływu obwodowego, podania greliny na przebieg ceruleinowego zapalenia trzustki (CIP) przy 
udziale nerwów czuciowych (sensory nerves SN). Metody: Badania zostały przeprowadzone na szczurach rasy Wistar 
z zachowanymi SN oraz u zwierząt, których nerwy czuciowe zostały deaktywowane poprzez podanie kapsaicyny 
(capsaicin deactivation CD) w dawce całkowitej 100 mg/kg, na 10 dni przed zasadniczym eksperymentem. CIP wy-
wołano przez podskórną (s.c.) infuzję ceruleiny (25 µg/kg). Grelina została podana zwierzętom dootrzewnowo (i.p.) 
w dawkach 10, 20, 40 lub 50 µg/kg na 30 minut przed rozpoczęciem CIP. Osoczowy poziom greliny został zmierzony 
przy użyciu metody radioimmunoeseju (RIA). Wyniki: CIP zostało potwierdzone w obrazie histopatologicznym oraz 
wzrostem osoczowej aktywności lipazy u wszystkich zwierząt. Podanie greliny obwodowo (i.p.), w dawkach wzrasta-
jących zwiększyło osoczowy poziom greliny w sposób zależny od zastosowanej dawki hormonu. U szczurów, które 
otrzymały grelinę w dawce: 20, 40 lub 50 µg/kg przed rozpoczęciem ostrego zapalenia trzustki nasilenie zmian zapal-
nych gruczołu uległo znamiennemu zmniejszeniu. Kapsaicynowa deaktywacja SN całkowicie odwróciła ochronne 
działanie greliny w ostrym zapaleniu trzustki. Wniosek: Grelina zapobiega rozwojowi ostrego zapalenia trzustki po-
przez aktywację mechanizmów centralnych.  (Clin. Exp. Med. Lett. 2005; 46(3):39-46)
Słowa kluczowe: grelina, ostre zapalenie trzustki, osoczowa aktywność greliny.

Summary

Background: Ghrelin, a peptide originally isolated from the stomach, has been also identified in the brain. Ghre-
lin protects the gastric mucosa from acute damage, stimulates growth hormone (GH) release and affects pancreatic
exocrine and endocrine secretions. Ghrelin receptors has been detected in the pancreas but the role of ghrelin in the 
pancreatic protection is unclear. Aim of the study: To determine the effects of peripheral application of ghrelin on the
course of caerulein-induced pancreatitis (CIP) and to investigate the involvement of sensory nerves (SN) in above ef-
fects. Methods: The study was carried out on the Wistar rats with intact SN or capsaicin-deactivated SN. To deactivate
SN capsaicin was given to one group of rats at total  dose of 100 mg/kg 10 days before the tests. CIP was induced by 
subcutaneous (s.c.) caerulein infusion (25 µg/kg) to the conscious rats.  Ghrelin was given to the rats intraperitoneally 
(i.p.) at doses of 10, 20, 40 or 50 µg/kg 30 min prior to the start of CIP. Plasma level of ghrelin was measured by radio-
immunoessey (RIA). Results: CIP was confirmed by histological assessment and characterized by usual edema and
rise of plasma lipase activity. Peripheral application of increasing concentration of ghrelin (i. p.) resulted in the dose-
-dependent rise of plasma level of ghrelin. Ghrelin given i.p. at doses of 20, 40 or 50 µg/kg, 30 min prior to the start 
of CIP prevented from the acute pancreatitis. These effects were reversed in the rats with capsaicin-deactivated SN.
Conclusions: Ghrelin prevents from the development of acute pancreatitis though activation of central mechanisms.  
(Clin. Exp. Med. Lett. 2005; 46(3):39-46)
Key words: ghrelin, acute pancreatitis, plasma ghrelin activity.
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Wstęp

Grelina, nowy 28 aminokwasowy polipeptyd, po raz 
pierwszy została opisana przez Bowera w 1997 roku, 
jako peptyd uwalniający hormon wzrostu (GHRPs – 
growth hormone releasing peptide). Należy ona  do nie-
wielkiej grupy encefalinopodobnych molekuł, będą-
cych endogennym ligandem dla GH (1, 2). W dwa lata 
później grelina została wyizolowana z żołądka, gdzie 
produkowana jest przez komórki enteroendokrynne 
X/A, obecnie nazywane komórkami grelinowymi (1, 
2). Substancja ta wykazuje strukturalne podobieństwo 
do motyliny, podobne są też ich receptory (3). Na chro-
mosomie ludzkim 3p26-p25 zlokalizowano gen kodu-
jący grelinę (4).

Obok żołądka, głównym miejscem produkcji greliny 
w organizmie jest trzustka, a dokładnie komórki epsi-
lon zlokalizowane w obrębie wysp trzustkowych (5). 
Obecność tej substancji wykazano również w przysadce 
mózgowej i w podwzgórzu oraz w łożysku, nerkach, je-
litach, wątrobie oraz komórkach układu odpornościo-
wego (5, 6). Grelina działa przez specyficzne receptory,
występujące jako dwa podtypy: GHS-R 1a i 1b. Obec-
ność receptorów grelinowych wykazano w centralnym 
systemie nerwowym (podwzgórze, przysadka) oraz 
w licznych narządach obwodowych (przewód pokar-
mowy, układ sercowo-naczyniowy, adipocyty) (7).

Grelina wykazuje wielokierunkowe działanie bio-
logiczne. W obrębie centralnego systemu nerwowego 
oprócz tego, że pobudza uwalnianie GH, reguluje rów-
nież gospodarkę energetyczną (1). Pobudza apetyt, sty-
mulując NPY, poprzez regulację uwalniania AgRP (ago-
uti-related peptide) w podwzgórzu, odpowiedzialnego 
za produkcję i wydzielanie NPY. Grelina jest uważana 
za naturalnego antagonistę leptyny (8, 9).

W przewodzie pokarmowym grelina pobudza mo-
torykę i wydzielanie kwasu żołądkowego u szczurów 
i bierze udział w krótkoterminowej regulacji równowa-
gi energetycznej (10). Badania wykazały, że wagotomia 
bądź podanie atropiny znosi pobudzający wpływ gre-
liny na wydzielanie kwasu żołądkowego (11).  Istnieją 
również doniesienia, że centralne podanie tego peptydu 
u szczurów nie będących w stanie narkozy, powoduje 
zahamowanie wydzielania kwasu żołądkowego (12). 

Badania wykazały również, że grelina hamuje wydzie-
lanie trzustkowe pobudzane cholecystokininą (CCK) 
zarówno w  warunkach in vivo jak i in vitro. Możliwe, 
że hamujący wpływ greliny na czynność zewnątrzwy-
dzielniczą trzustki jest wynikiem pobudzenia przez tę 
substancję trzustkowych nerwów autonomicznych (13). 
Peptyd ten wpływa również na czynność endokrynną 
gruczołu, regulując uwalnianie insuliny i metabolizm 
glukozy, jednak dane dotyczące wpływu greliny na go-
spodarkę węglowodanową nie są jednoznaczne. Wyni-
ki badań wskazują, że grelina z jednej strony pobudza 
uwalnianie insuliny z wysp trzustkowych w warunkach 
in vivo i in vitro (14-16). Z drugiej jednak strony uwal-
nianie insuliny z izolowanej trzustki szczurzej pobu-
dzanej glukozą, argininą i karbaminocholiną jest ha-
mowane przez grelinę (17). Obserwacje te mogą suge-

rować, że grelina wywiera toniczne działanie hamujące, 
na uwalnianie insuliny z komórek β. Hamowanie przez 
grelinę uwalniania insuliny jest potwierdzane  przez 
część badaczy (18, 19), podczas gdy inni autorzy kwe-
stionują taką zależność (20).

Dotychczas nie przeprowadzono kompleksowych 
badań dotyczących fizjologicznej roli greliny w trzust-
ce oraz jej wpływu na ostre zapalenie trzustki (OZT). 
Stwierdzono wprawdzie, że peptyd ten wywiera ochron-
ne działanie w przebiegu OZT, modulując odpowiedź 
układu immunologicznego (21), jednak mechanizm 
tego działania nie został w pełni wyjaśniony.

Cel pracy: Określenie wpływu obwodowego, podania 
greliny na przebieg ceruleinowego zapalenia trzustki 
(CIP) przy udziale nerwów czuciowych (SN).

Materiał i metodyka

Badania przeprowadzono na szczurach białych płci 
męskiej, rasy Wistar, o masie ciała 170-200 g, karmio-
nych standartowym granulatem z zachowaniem swo-
bodnego dostępu do wody. Szczury przebywały w klat-
kach, znajdujących się pomieszczeniu o temperaturze 
pokojowej, dobrze oświetlonym i wietrzonym, z zacho-
waniem prawidłowego rytmu dobowego dzień/noc.  Na 
24 godzin przed badaniem zwierzęta pozbawiano po-
karmu, dostęp do wody nie był ograniczany. Liczebność 
grup doświadczalnych wynosiła 10-15 szczurów.

Protokół badań został zaaprobowany przez Komisję 
Etyczną Badań Doświadczalnych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Protokół eksperymentalny:

Część A.

Badanie wpływu greliny podawanej dootrzewnowo 
na przebieg OZT u szczurów z zachowanymi nerwami 
czuciowymi (SN) . 

W trakcie przeprowadzania badań zwierzęta zostały 
umieszczone w indywidualnych klatkach typu Bollman. 
Ostre zapalenie trzustki wywoływano poprzez podskór-
ne (s.c.) podawanie wysokich stężeń ceruleiny (Takus - 
Pharmacia GmbH, Erlangen, Germany) w dawce 5 μg/
kg-godzinę przez okres 5 godzin. Ceruleinę rozpuszczo-
no w roztworze soli fizjologicznej, bezpośrednio przed
rozpoczęciem doświadczenia. Zwierzęta stanowiące 
grupę kontrolną otrzymywały podskórnie zamiast roz-
tworu ceruleiny, sól fizjologiczną.

Grelina (Bachem AG, Budendorf, Switzerland) 
w stężeniach wzrastających (10; 20; 40 i 50 µg/kg), roz-
puszczona w 0,5 ml soli fizjologicznej podawana była
w postaci bolusu dootrzewnowo (i.p.) zwierzętom na 30 
minut przed rozpoczęciem podawania ceruleiny (dla 
wywołania OZT), lub soli fizjologicznej w grupie kon-
trolnej. 
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Część B.

Badanie wpływu greliny podawanej dootrzewnowo 
na przebieg OZT u szczurów z deaktywacją nerwów 
czuciowych (SN) . 

W tej serii badań zastosowano grelinę w standardo-
wej dawce ochronnej 50 μg/kg i.p. 

Deaktywację nerwów czuciowych wykonano poprzez 
podawanie kapsaicyny w dawce całkowitej 100 mg/kg, 
na 10 dni przed eksperymentem. W celu sprawdzenia 
CD przeprowadzono test rogówkowy u zwierząt. Sche-
mat eksperymentu analogiczny jak w części A.

Badania przeprowadzono w następujących grupach 
doświadczalnych:

1. Kontrola.
2. Ostre zapalenie trzustki.
3. Ostre zapalenie trzustki + grelina. 
4. 0,9 % NaCl + grelina.   

Masa trzustki i ocena histopatologiczna

Po uśmierceniu zwierząt, trzustkę wyizolowano z jamy 
brzusznej. Następnie oczyszczono z tkanki tłuszczowej, 
wypłukano w soli fizjologicznej, odsączono na bibule
i zważono. Obraz histologiczny zmienionej zapalnie 
tkanki został oceniany przy współpracy z  doświadczo-
nym histologiem w Katedrze Patomorfologii CM UJ. 
Oceny preparatu, utrwalonego w 10% formalinie, a na-
stępnie barwionego hematoksyliną i eozyną, dokonano 
przy użyciu mikroskopu optycznego typu Axiophot 
(Jena, Germany). Oceniając preparat w skali od 0 do 3 
wzięto pod uwagę następujące jej parametry: obrzęk, 
nacieczenie leukocytarne oraz stopień wakuolizacji.

Oznaczenie aktywności lipazy  
oraz poziomu greliny w surowicy krwi.

Natychmiast po otwarciu jamy brzusznej, uwidacz-
niano żyłę główną dolną i pobierano krew w celu ozna-
czenia osoczowej aktywności lipazy oraz osoczowego 
stężenia greliny.

Osoczowa aktywność lipazy oznaczano przy użyciu 
analizatora Kodak Ectachem DT II System (Eastman Ko-
dak Kompany, Rochester, NY, USA), używając Lipa DT 
Slides (Vitros DT Chemistry System, Johnson & Johnson 
Clinical Diagnostic, Inc., Rochester, NY, USA). Wartości 
osoczowej aktywności lipazy wyrażono w IU/L.

Stężenie greliny w osoczu mierzono przy użyciu ra-
dioimmunoassay dla greliny szczurzej (RIA) stosując 
kit PENINSULA LABORATORIES, INC. DIVISION 
OF BACHEM305 Old Country Road, San Carlos, CA 
94070. Stężenie wyrażono w pg/ml.

Statystyczne opracowanie wyników badań

Wyniki badań przeanalizowano w oparciu o analizę 
wariancji lub rangowy test znaków Wilcoxona. Wyniki 
podano jako średnie wartości odchylenia standardowe-
go (±SEM), przyjmując za statystycznie znamienne te, 
które różniły się poziomem istotności p<0.05.

Wyniki badań

Wpływ greliny podawanej dootrzewnowo na przebieg 
OZT u szczurów z zachowanymi nerwami czuciowymi 
oraz z ich deaktywacją . 

Ostre zapalenie trzustki, wywołane podskórną infu-
zją ceruleiny w dawce 5 μg/kg/godzinę przez okres 5 go-
dzin, spowodowało rozwój zmian zapalnych u wszyst-
kich zwierząt.

Masa trzustki i ocena histopatologiczna

Masa trzustki w grupie kontrolnej zwierząt, otrzymu-
jących zamiast ceruleiny sól fizjologiczną, wynosi około
800 ± 65 mg. Ostre zapalenie trzustki (OZT), wywoła-
ne pięciogodzinną infuzją ceruleiny (5 μg/kg – godzi-
nę), zwiększyło ponad dwukrotnie masę trzustki (1780 
± 150 mg) w porównaniu z grupą kontrolną (ryc.1).

Ceruleinowe zapalenie trzustki (CIP) wywołało zmia-
ny w obrazie histopatologicznym. Doprowadziło do po-
wstania obrzęku między- oraz wewnątrzzrazikowego, 
nacieku z komórek zapalnych i wakuolizacji komórek 
pęcherzykowych w tkance trzustkowej (tabela 1, ryc. 2). 
Zmian tych nie stwierdzono w grupie kontrolnej zwie-
rząt, otrzymującej sól fizjologiczną (tabela 1)

Podanie szczurom z zachowanymi SN greliny (i.p.) 
w dawkach wzrastających  na 30 minut przed rozpoczę-
ciem infuzji ceruleiny (dla wywołania OZT), zmniej-
szyło w sposób znamienny statystycznie masę trzustki 
przy stężeniach hormonu 20, 40 i 50 μg/kg i. p. (ryc. 1). 
Ochronne efekty greliny zostały potwierdzone poprzez 
badanie histopatologiczne, w którym zaobserwowano 
zmniejszenie nasilenia zmian zapalnych przy wyżej za-
stosowanych dawkach peptydu (ryc 2. tab. 1).

U szczurów u których przeprowadzono deaktywację 
nerwów czuciowych przy użyciu kapsaicyny nie stwier-
dzono korzystnego działanie greliny na trzustkę w prze-
biegu OZT (ryc. 1 i 2, tab. 1)

Ryc.1. Wpływ wzrastających dawek greliny  (10, 20, 40 
lub 50 μg/kg i.p.) na masę trzustki u zwierząt z ostrym 
ceruleinowym zapaleniem trzustki przy zachowanych 
SN oraz z ich CD. Krzyżyk (+) oznacza znamienną staty-
stycznie różnicę w odniesieniu do wartości uzyskanych 
w grupie zwierząt otrzymujących grelinę z ceruleino-
wym zapaleniem trzustki i z zachowanymi SN w porów-
naniu do szczurów poddanych CD przy p<0.05. Śred-
nia ± SEM z wartości otrzymanych od 10-15 szczurów 
w grupie doświadczalnej.
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Oznaczenie aktywności lipazy surowicy krwi.
Aktywność lipazy w grupie kontrolnej zwierząt 

otrzymujących sól fizjologiczną, wynosi około 100 ±
15 IU/L. Ceruleinowe zapalenie trzustki spowodowało 
osiemdziesięciokrotny wzrost aktywności tego wskaź-
nika (8000 ± 900 IU/L) w osoczu krwi w porównaniu 
do grupy kontrolnej zwierząt (ryc. 3).

Podanie greliny w dawkach 20, 40 i 50 μg/kg i. p. na 30 
minut przed rozpoczęciem infuzji ceruleiny, zwierzę-
tom z zachowanymi SN, zredukowało aktywność lipazy 
w osoczu krwi (ryc. 3)

Obniżenia poziomu lipazy w osoczu po podaniu 
greliny nie stwierdzono w przebiegu ostrego zapalenia 
trzustki w grupie szczurów poddanych deaktywacji ner-
wów czuciowych (ryc. 3)

Oznaczenie aktywności greliny w surowicy krwi.

Poziom endogennej greliny, mierzony  w osoczu krwi 
zwierząt głodzonych przez 24 godzin, wynosi 30.0 ± 4.0 
pg/ml. Ceruleinowe zapalenie trzustki powoduje nie-
znaczny spadek osoczowej aktywności greliny (ryc. 4).

Podanie wzrastających stężeń greliny: 20, 40 i 50 μg/kg 
i. p. na 30 minut przed rozpoczęciem infuzji ceruleiny, 
wywołało znamienny statystycznie i zależny od dawki 
greliny wzrost poziomu tego peptydu w osoczu krwi 
(ryc. 4).

Odnerwienie czuciowe nie zmniejszyło osoczowej 
aktywności greliny w przebiegu OZT  (ryc. 4).

Dyskusja

Przeprowadzone badania wykazały, że grelina podana 
obwodowo, chroni gruczoł trzustkowy przed uszkodze-
niem w przebiegu OZT, a w mechanizmie protekcyjne-
go działania greliny biorą udział nerwy czuciowe.

Pierwotne nerwy czuciowe stanowią populację nie-
zmielinizowanych, cienkich włókien wyposażonych 
w żylakowatości uwalniające one na swych zakończe-
niach neuromediatory (CGRP) i neuromodulatory (SP, 
somatostatyna, VIP, GRP, dynorfina) (22, 23). Nerwy
czuciowe są przede wszystkim odpowiedzialne za prze-
wodzenie nocyceptywnych informacji do centralnego 
systemu nerwowego. Poza funkcją sensoryczną, biorą 
udział w  lokalnej odpowiedzi odruchowej (24, 25). 

Nerwy czuciowe są szczególnie wrażliwe na kapsaicy-
nę, ostry wyciąg z czerwonej papryki, która jest w sto-
sunku do nich selektywną neurotoksyną (25). Drażnie-
nie zakończeń nerwów czuciowych przy użyciu niewiel-
kich dawek kapsaicyny powoduje stymulację i uwalnia-
nie neuropeptydów, w tym CGRP (25-27). Natomiast 
podawanie tej neurotoksyny w wysokich dawkach pro-

Tabela 1. Zmiany histologiczne tkanki trzustkowej wywołane podskórna infuzją ceruleiny (5 μg/kg/godzinę x 5 
godzin s.c.) lub podskórną infuzją ceruleiny poprzedzoną dootrzewnowym podaniem wzrastających stężeń greli-
ny (10, 20, 40 lub 50 μg/kg i.p.) z zachowanymi SN i ich CD. Każda grupa doświadczalna liczyła 10-15 szczurów.  
Gwiazdka (*) oznacza znamienną statystycznie różnicę w odniesieniu do wartości uzyskanych w grupie zwierząt 
otrzymujących grelinę z ceruleinowym zapaleniem trzustki i z zachowanymi SN w porównaniu do szczurów podda-
nych CD przy p<0.05. Średnia ± SEM z wartości otrzymanych od 10-15 szczurów w grupie doświadczalnej.

Obrzęk
0-3

Nacieki
zapalne  
0-3

Wakuolizacja
komórek
0-3

Kontrola 0.1 ± 0.1 0.0 ± 0.0 0.0 ± 0.0

Ceruleinowa zapalenie trzustki 2.5 ± 0.3 2.3 ± 0.4 3.0 ± 0.0

Ceruleinowa zapalenie trzustki + grelina 10 µg/kg (i.p.) 2.0 ± 0.5 1.9 ± 0.5 2.5 ± 0.3

Ceruleinowa zapalenie trzustki + grelina 20 µg/kg (i.p.) 2.0 ± 0.0* 1.5 ± 0.4* 2.6 ± 0.4*

Ceruleinowa zapalenie trzustki + grelina 40 µg/kg (i.p.) 2.0 ± 0.0* 1.25 ± 0.2* 2.5 ± 0.3*

Ceruleinowa zapalenie trzustki + grelina 50 µg/kg (i.p.) 1.5 ± 0.4* 1.33 ± 0.2* 2.0 ± 0.0*

Ceruleinowa zapalenie trzustki + grelina 50 µg/kg (i.p.) + CD SN 2.3 ± 0.3 2.0 ± 0.0 2.7 ± 0.3

A B C D

Ryc.2. Mikroskopowy obraz tkanki trzustkowej szczura: A – kontrola, B – OZT, C - OZT+ grelina (i.p.), D - OZT+ 
grelina (i.p.) + SN CD
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wadzi do otwierania kanałów wapniowych w obrębie 
nerwów czuciowych i długotrwałego, funkcjonalnego 
ich uszkodzenia. Ich deaktywacja prowadzi do spadku 
zawartości CGRP w osoczu i w tkankach, w tym rów-
nież w trzustce (25, 27).

Podawanie wysokich dawek ceruleiny doprowadziło 
do pojawienia się zmian zapalnych w postaci ostrego 
ceruleinowego zapalenia trzustki (CIP). W obrazie hi-
stopatologicznym obserwowano obrzęk między- oraz 
wewnątrzzrazikowy, naciek z komórek zapalnych i wa-
kuolizację komórek pęcherzykowych. Ponadto doszło 
do silnego wzrostu osoczowej aktywności lipazy oraz 
niewielkiego spadku osoczowej aktywności greliny. 

Obwodowe podanie wzrastających dawek greliny 
(10, 20, 40 lub 50 μg/kg i.p.), przed wywołaniem OZT 
zmniejszyło w sposób zależny od dawki odpowiedź za-
palną gruczołu u zwierząt z zachowanymi nerwami czu-
ciowymi. Ochronny efekt greliny manifestował się spad-
kiem masy gruczołu, potwierdzonym w obrazie histopa-
tologicznym oraz zmniejszeniem osoczowej aktywności 
lipazy i wzrostem osoczowej aktywności greliny. 

Istnieją również badania eksperymentalne, które wy-
kazały, że grelina wywiera ochronny wpływ na trzust-
kę w przebiegu CIP poprzez modulację odpowiedzi 
immunologicznej (21). Podanie greliny spowodowało 
zahamowanie nacieczenia leukocytarnego w obrębie 
tkanki trzustkowej oraz zmniejszenie uwalniania poza-
palnej IL-1β i ograniczenie CIP (21). Wykazano rów-
nież, że grelina  spowodowała redukcję syntezy DNA 
w przebiegu OZT, co wskazuje, że peptyd ten inicjuje i  
poprawia zdolność trzustki do regeneracji (21). 

Modulacja odpowiedzi immunologicznej przy udzia-
le greliny, może wynikać z jej wpływu na komórki za-
palne. Badania wykazały ekspresję tego peptydu oraz 

jego receptora na ludzkich limfocytach typu T oraz mo-
nocytach (28). Grelina działając na receptory GHS-R 
w obrębie komórek zapalnych, hamuje ekspresję po-
zapalnych cytokin takich jak: IL-1β, IL-6 oraz TNF-α. 
Grelina hamuje również ekspresję cytokin indukowaną 
przy udziale leptyny, podczas gdy ta ostatnia zwiększa 
ekspresję GHS-R w obrębie ludzkich limfocytów T (28). 
Poza tym grelina wywiera potężny efekt przeciwzapal-
ny zmniejszając anoreksję  wywołaną endotoksemią 
w modelu zwierzęcym. Stad uważa się, że grelina może 
pełnić rolę klucza sygnałowego, jako łącznik pomiędzy 
osią metaboliczną i systemem immunologicznym, bę-
dąc obok GHS-R, agonistą chorób przebiegających z ka-
cheksją (28).

Istnieją również dane, że grelina wywołuje działanie 
gastroprotekcyjne w przebiegu wrzodów etanolowych 
z uprzednim zastosowaniem, bądź bez indometacyny 
(29). Egzogenna grelina  zmniejsza powstawanie ostrych 
wrzodów żołądka, z jednoczesną poprawą żołądkowego 
przepływu krwi i spadkiem ekspresji genowej TNF-α, 
nie zmieniając sygnału dla TGF-α (29). Zastosowanie 
indometacyny, która zmniejsza generację PGE2, powo-
duje zwiększenie uszkodzeń żołądka i eliminuje gastro-
protekcyjny wpływ greliny. Stąd można wnioskować 
efekty greliny w żołądku zachodzą przy udziale prosta-
glandyn (29). 

Przeprowadzone badania wykazały, że kapsaicynowa 
deaktywacja nerwów czuciowych (CD SN) odwróci-
ła korzystne działanie greliny na trzustkę w przebiegu 
OZT, nie wpłynęła jednak na osoczową aktywność gre-
liny, która utrzymywała się nadal na wysokim poziomie. 

Ryc.3. Zmiany osoczowej aktywności lipazy u szczurów 
z ceruleinowym zapaleniem trzustki po podaniu wzra-
stających dawek greliny  (10, 20, 40 lub 50 μg/kg i.p.) 
u zwierząt z zachowanych SN oraz z ich CD.
Krzyżyk (+) oznacza znamienną statystycznie różnicę 
w odniesieniu do wartości uzyskanych w grupie zwie-
rząt otrzymujących grelinę z ceruleinowym zapaleniem 
trzustki i z zachowanymi SN w porównaniu do szczu-
rów poddanych CD przy p<0.05. Średnia ± SEM z war-
tości otrzymanych od 10-15 szczurów w grupie do-
świadczalnej.

Ryc.4. Zmiany osoczowej aktywności greliny u szczu-
rów z ceruleinowym zapaleniem trzustki po podaniu 
wzrastających dawek greliny  (10, 20, 40 lub 50 μg/kg 
i.p.) u zwierząt z zachowanych SN oraz z ich CD.
Krzyżyk (+) oznacza znamienną statystycznie różnicę 
w odniesieniu do wartości uzyskanych w grupie zwie-
rząt otrzymujących grelinę z ceruleinowym zapaleniem 
trzustki i z zachowanymi SN w porównaniu do szczu-
rów poddanych CD przy p<0.05. Gwiazdka (*) oznacza 
znamienną statystycznie różnicę w odniesieniu do war-
tości uzyskanych w grupie kontrolnej zwierząt otrzymu-
jących ceruleinę bez greliny u szczurów z zachowany-
mi SN p<0.05. Średnia ± SEM z wartości otrzymanych 
od 10-15 szczurów w grupie doświadczalnej.
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Udział nerwów czuciowych w ochronie trzustki 
przed uszkodzeniem przez ostry proces zapalny był 
już uprzednio badany. Istnieją doniesienia, że CD SN 
całkowicie odwróciła ochronny wpływ leptyny w prze-
biegu ceruleinowego zapalenia trzustki w modelu zwie-
rzęcym (30). Odmienne wyniki doświadczeń opubliko-
wano badając udział nerwów czuciowych w ochronnym 
działaniu melatoniny na trzustkę w przebiegu jej zapa-
lenia. Wykazano bowiem, że CD SN nie znosi antyok-
sydacyjnego lokalnego efektu stosowanej indoli (30). 
Natomiast zastosowanie antagonisty CGRP – CGRP8-37  
częściowo odwraca ochronny efekt leptyny na trzustkę 
w przebiegu OZT, nie znosząc pankreatoprotekcyjnego 
wpływu melatoniny (30). Istnieją również doniesienia, 
że stymulacja nerwów czuciowych przy użyciu niskich 
dawek kapsaicyny chroni trzustkę przed uszkodzeniem 
w przebiegu jej ostrego zapalenia w modelu ischemii/re-
perfuzji (I/R) w wyniku zwiększonego uwalniania CGRP 
(25-27, 31), co z kolei prowadzi do redukcji nacieczenia 
leukocytarnego i produkcji IL-1β, zmniejszając zmiany 
morfotyczne (31). Korzystny wpływ stymulacji SN wią-
że się również z poprawą trzustkowego przepływu krwi 
w modelu I/R i prawdopodobną inaktywacją enzymów 
trzustkowych oraz mediatorów zapalnych. CD SN znosi 
ten korzystny wpływ CGRP na trzustkę w modelu I/R. 
Natomiast podanie CGRP przed I/R odwraca nieko-
rzystny wpływ CD SN na trzustkę (31). 

Podobnie efekty gastroprotekcyjne ze strony greliny, 
zostały zniesione przy zastosowaniu CD SN oraz wagoto-
mii (32). Badania wykazały, że grelina pobudza wydziela-
nie żołądkowe i zmniejsza uszkodzenie żołądka wywoła-
ne etanolem lub imersją wodną (WRS) poprzez poprawę 
żołądkowego przepływu krwi (GBF) oraz stężenia NO. 
Gastroprotekcyjny wpływ greliny został zniesiony po 
przeprowadzeniu wagotomii, która zmniejszyła zaha-
mowanie COX i uwalnianie PG. Natomiast CD SN lub 
zastosowanie CGPR8-37  zniosło korzystny wpływ greliny 
w wyniku zablokowania układu NOS z L-NNA (32).

Badania nasze wykazały, że grelina podana obwodo-
wo wywiera ochronny wpływ na trzustkę w przebiegu 
CIP przy udziale nerwów czuciowych, bowiem ich de-
aktywacja nie zmieniła jej osoczowej aktywności. 

Grelina nie jest peptydem uwalnianym do światła 
przewodu pokarmowego ale jest uwalniana do układu 
krążenia (33). Osoczowy poziom greliny jest regulowa-
ny przez przyjmowanie pokarmu. Stężenie greliny we 
krwi wzrasta w trakcie głodzenia i spada po przyjęciu 
pokarmu (34, 35). Do tej pory nie wyjaśniono jakie 
czynniki biorą udział w regulacji uwalniania tego pepty-
du, ale uważa się, że zasadnicze znaczenie może odgry-
wać stężenie glukozy we krwi (36, 37). Badania wyka-
zały, że doustne, bądź dożylne podanie glukozy obniża 
osoczowe stężenie greliny (36). Z drugiej jednak stro-
ny rozciągnięcie żołądka przy użyciu czystej wody nie 
wpływa na poziom greliny. Osoczowe stężenie greliny 
spada po podaniu bogatotłuszczowego posiłku i wzrasta 
po spożyciu niskobiałkowego pokarmu (38). Wykazano 
również, że u osób otyłych osoczowe stężenie greliny 
jest niskie, w przeciwieństwie do osób szczupłych (39). 
Poziom greliny we krwi znacznie wzrasta w przebiegu 

anoreksji i bulimi i wraca do normy po osiągnięciu nor-
malnej wagi ciała (40, 41)

Dwie duże formy greliny zostały zidentyfikowane
w żołądku i w osoczu (grelina n-octanoyl modified
i des-acyl) (33). Stężenie greliny we krwi ludzkiej wyno-
si 10-20 fmol/ml (n-octanoyl) i 100-120 fmol/ml (cał-
kowita koncentracja greliny acyl-modified i des-acyl).
Koncentracja greliny w żołądku szczurzym wynosi 
377,31 ± 55,83 fmol/ml (n-octanoyl) i 1779,8 ± 533,9 
fmol/ml (całkowita koncentracja greliny acyl-modified
i des-acyl) (42). Totalna gastrektomia powoduje spa-
dek osoczowej koncentracji greliny do 35% (43), któ-
ra to ilość produkowana jest przede wszystkim przez 
trzustkę i w niewielkiej ilości przez jelita (33). Zawar-
tość greliny w centralnym systemie nerwowym jest bar-
dzo mała (42). 

Badania nasze wykazały, że osoczowa koncentracja 
greliny w grupie kontrolnej u szczurów głodzonych wy-
nosi 30 ± 4,0 pg/ml i spada do 25 ±  2,0 pg/ml w prze-
biegu CIP. 

Dotychczasowe badania wykazały, że dootrzewnowe 
podanie lipopolisacharydów (LPS) u zwierząt zmniej-
sza przyjmowanie pokarmu i osoczową koncentrację 
greliny o około 50%  (44). W przebiegu sepsy wywo-
łanej podawaniem LPS, dochodzi do wzrostu poziomu 
krążących czynników odpowiedzialnych za anoreksję, 
takich jak cytokiny, czy leptyna      (45, 46)

Dootrzewnowe podanie greliny przed wywołaniem 
CIP u szczurów z zachowanymi SN, spowodowało 
zależny od dawki, proporcjonalny wzrost osoczowej 
koncentracji tego peptydu, najwyższy przy podaniu 50 
μg/kg. Zastosowanie CD SN nie zmieniło osoczowej 
koncentracji greliny, która utrzymywała się na poziomie 
46,5 pg/ml. Do tej pory brak jednak doniesień dotyczą-
cych udziału nerwów czuciowych w regulacji osoczowej 
koncentracji greliny zarówno w warunkach fizjologicz-
nych, jak i w OZT.

Nasze badania wykazały, że grelina podawana obwo-
dowo zmniejsza uszkodzenie trzustki powstałe w prze-
biegu ostrego zapalenia tego gruczołu. Ten obwodowy 
efekt greliny zachodzi przy udziale nerwów czuciowych 
oraz wiąże się ze wzrostem osoczowego poziomu gre-
liny. Kapsaicynowa deaktywacja nerwów czuciowych 
całkowicie odwraca korzystny, obwodowy wpływ greli-
ny na trzustkę w przebiegu OZT.
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