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❙ ❙ När ghrelin framrenades från celler i magsäckens magsaft-
producerande körtlar innebar det slutfasen av forskning som
initierades mer än 20 år tidigare. Det hela började med iaktta-
gelsen att en kroppsegen morfinliknande substans kunde fri-
sätta tillväxthormon.

Liten historik
I detta nummer av Läkartidningen ger Olavi Ukkola och Sep-
po Pöykkö en översikt över vår nuvarande kunskap om ghre-
lin. Själva hormonet ghrelin, som först beskrevs 1999, är ju
relativt nyupptäckt, men historien går egentligen betydligt
längre tillbaka i tiden. 

I början av 1980-talet pågick en intensiv kapplöpning
mellan ett antal amerikanska grupper som försökte framre-
na den tillväxthormonfrisättande faktorn »GH-releasing
hormone« (GHRH) från ett enormt antal hypotalami leve-
rerade från olika slakthus. GHRH var den sista av de hypo-
talamiska hypofysreglerande faktorer som Geoffrey Harris
i Oxford hade postulerat existensen av i början av 1960-
talet. 

En av de grupper som frenetiskt letade efter GHRH fanns
i New Orleans i den amerikanska södern och leddes av An-
drew Schally, som tillsammans med Roger Guillemin hade
fått Nobelpriset 1977 för upptäckten av flera andra hypofys-
reglerande faktorer. Endokrinologen Cyril Bowers, som ock-
så var i New Orleans, gjorde en sidoupptäckt som skulle leda
vidare till en annan forskningslinje. Bowers fann att den
kroppsegna opioiden enkefalin hade en viss tillväxtfrisättan-
de effekt. Tillsammans med några kemister började han arbe-
ta efter hypotesen att man genom kemisk modifiering av en-
kefalinmolekylen skulle kunna få en mer uttalad tillväxthor-
monfrisättande effekt och en mindre opioidlik effekt. Detta
arbete ledde i slutet av 1980-talet fram till upptäckten av
»GH-releasing peptide-6« (GHRP-6), som än idag används
som ett slags referenssubstans i denna grupp av ämnen. 

Bowers’ resultat kom i skymundan av upptäckten av
GHRH i början av 1980-talet. Det visade sig dock senare att
GHRH inte skulle bli av betydelse som läkemedel, huvudsak-
ligen av skälet att preparatet inte var aktivt i tablettform. Där-
för innebar GHRH inga större fördelar framför behandling

med tillväxthormonet självt. GHRP-6, liksom övriga korta
peptider som framställdes av Bowers, var däremot i viss mån
oralt aktiva, vilket öppnade möjligheten att ersätta tillväxt-
hormoninjektioner med tablettbehandling hos den grupp av
patienter med tillväxthormonbrist som ändå hade kvar de till-
växthormonproducerande cellerna i hypofysens framlob [1]. 

Nästa stora framsteg
Nästa stora framsteg i forskningen kring tillväxthormon-
sekretagoger kom i mitten av 1990-talet, när Roy Smith
och forskare vid läkemedelsföretaget Merck i New Jersey
tog fram en grupp ämnen som hade liknande effekter som 
GHRP-6, men som ändå var kemiskt obesläktade icke-
peptider. De substanser som framställdes vid Merck hade
ännu bättre tillgänglighet efter peroral tillförsel än GHRP-
6 [2].

Ytterligare ett genombrott var när Smiths grupp i slutet av
1990-talet upptäckte en receptor som kunde binda både 
Bowers’ korta peptider och Mercks icke-peptider. Den ny-
upptäckta receptorn, som hade sju transmembranregioner,
hittades sedan både i de tillväxthormonproducerande cellerna
i hypofysen och i hypotalamus [2]. Det senare var i enlighet
med tidigare studier, som hade visat att tillväxthormonsekret-
agoger kunde aktivera celler i hypotalamus och frisätta den
hypotalamiska peptiden GHRH till portakretsloppet, så att
GHRH i sin tur kunde frisätta tillväxthormon. Tillväxthor-
monsekretagogerna kunde med andra ord frisätta tillväxthor-
mon via både en direkt och en indirekt väg. 

Fetma ett växande problem
Det är välkänt att fetmasjukdomen är ett stort och växande
problem i västvärlden. Därför pågår ett frenetiskt sökande ef-
ter mediciner mot fetma, vilka helst bör vara oralt aktiva. Det
är sedan många år känt att tillväxthormon har en fettnedbry-
tande effekt, men det måste alltså injiceras, vilket gör det
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mindre lämpligt som allmän fetmabehandling till stora pati-
entgrupper. 

Stora förhoppningar knöts därför till att i stället använda
de peroralt aktiva tillväxthormonsekretagogerna vid behand-
ling av fetma. Bl a genomförde vår forskargrupp vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset en stor klinisk studie där en
substans från Merck, MK-677, gavs till bukfeta män. Vi fann
att tillväxthormonsekretatogen ökade den fettfria massan, vil-
ket ju var förväntat med tanke på tillväxthormonets anabola
effekt. Däremot fann vi ingen signifikant sänkning av fett-
massan [3]. Blodnivåerna av leptin, ett fettproducerat protein
som anses vara markör för fettmassan, var till och med ökade
efter behandling med GH-sekretagogen. Efterföljande expe-
riment på försöksdjur visade orsaken till detta, nämligen att
tillväxthormonsekretagoger inte bara frisätter tillväxthormon
utan även har en fetmainducerande effekt [4]. 

Liknande resultat publicerades ungefär samtidigt av
Tschöp och medarbetare vid det amerikanska läkemedelsbo-
laget Lilly [5]. De visade också att en möjlig orsak till den fet-
mainducerande effekten av tillväxthormonsekretagoger var
att glukos förbrändes i stället för fett. Troligen utövar tillväxt-
hormonsekretagoger sin fetmainducerande effekt via hypota-
lamus, där de aktiverar neuron som innehåller neuropeptid Y
(NPY) och agoutirelaterat protein (AGRP), två kraftfullt fet-
mainducerande neuropeptider [6, 7]. 

Ghrelin i relation till leptin
Den förvånande upptäckten att den endogena tillväxthormon-
sekretagogen ghrelin insöndras från magsäcken gör att man
nu känner till två motverkande hormonella system genom vil-
ka perifera organ påverkar centralnervösa hypotalamiska nät-
verk som reglerar kroppsfett (Figur 1). Leptin från fettmassan
hämmar aptit och ökar energiförbränning via påverkan på hy-
potalamus, bl a genom att hämma de neuron som producerar
NPY och AGRP. 

Även insulin, som frisätts i samband med måltid och vars
kroniska sekretion ju korrelerar med fettmassa, verkar kunna
minska fettmassa via en hypotalamisk effekt. Ghrelin, där-
emot, frisätts från magsäcken i samband med fasta och verkar
också till skillnad från leptin och insulin stimulera födointag

och påverka fördelningen mellan förbränning av fett och kol-
hydrater, delvis genom att stimulera produktion av NPY och
AGRP i hypotalamus. 

Förutom effekterna på hypotalamus kan ghrelin troligen
också vara av betydelse för perifera organ. Det har till exem-
pel visats att ghrelin kan påverka hjärtats funktion [8]. De när-
maste årens forskning kommer med all säkerhet att ge ytterli-
gare värdefull information om den fysiologiska och kliniska
betydelsen av ghrelin. 
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Figur 1. Schematisk bild av hur ghrelin från magsäcken och leptin från fettvävnad utövar motsat-
ta effekter på fettreglerande centra i centrala nervsystemet. Ghrelin synes utöva måltidsreglerade
korttidseffekter på hunger och fettansamling. Akut verkande mättnadssignaler associerade till 
födointag inkluderar näringsämnen (bl a glukos), hormoner (bl a insulin) och nervstimulering 
via vagus. Leptin (kanske delvis även insulin) är däremot mer långsiktiga mättnadssignaler 
som regleras av förändringar i fettmassan. 


