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Streszczenie 
Neuroendokrynologia jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy biomedycznej, 

której obszarem działania są strukturalne i czynnościowe związki między dwoma 

układami: nerwowym i dokrewnym. Wyróżniamy neuroendokrynologię 

doświadczalną oraz jej implikacje kliniczne. Za pioniera neuroendokrynologii 

powszechnie uważany jest Ernest Scharrer, który już w 1928 roku opisał 

cytologiczne oznaki wydzielania w jądrach podwzgórza minoga i zjawisko to 

nazwał neurosekrecją. Dalsze badania prowadzone przez Scharrera wspólnie 

z jego żoną Bertą, a następnie z Wolfgangiem Bargmannem, pozwoliły na 

opisanie neurosekrecji u różnych zwierząt bezkręgowych i kręgowców łącznie 

z człowiekiem. Kamieniem milowym było wykazanie, że neurosekrecja w jądrach 

nadwzrokowych i przykomorowych podwzgórza wiąże się z syntezą wazopresyny 

i oksytocyny (W. Bargmann i E. Scharrer). Dalszym kamieniem milowym było 

wykazanie przez Geoffreya Harrisa, że podwzgórze steruje czynnością 

wydzielniczą przysadki za pośrednictwem czynników humoralnych docierających 

do przedniego płata poprzez połączenia naczyniowe zwane przysadkowym 

układem wrotnym. Zapoczątkowało to liczne badania zmierzające do izolacji 

wspomnianych czynników humoralnych z podwzgórza i określenie ich struktury. 

Ustalenie budowy chemicznej pierwszego podwzgórzowego czynnika 

uwalniającego – TRH (tyreoliberyna – ang. thyrotropin–releasing hormone) 

powiodło się w 1969 roku zespołom Andrew Schally’ego i Rogera Guillemina, za 

co otrzymali w 1977 nagrodę Nobla. W kolejnych latach zidentyfikowano wiele 

dalszych neurohormonów podwzgórzowych. Ustalenie ich struktury i synteza 
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pozwoliło na zbadanie właściwości, a także rozprzestrzenienia neurohormonów 

podwzgórzowych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym oraz 

w innych obszarach. Implikacje kliniczne badań z zakresu doświadczalnej 

neuroendokrynologii są oczywiste. Postępy neuroendokrynologii zmieniły 

podejście diagnostyczne endokrynologów–klinicystów do chorób przysadki, 

wskazując na możliwość ich podwzgórzowych przyczyn. Po wtóre, neurohormony 

podwzgórzowe i ich analogi znalazły szerokie zastosowanie w testach 

diagnostycznych i terapii, m.in. w leczeniu niektórych nowotworów. Obecnie jest 

rozważanych szereg nowych perspektyw klinicznego zastosowania 

neurohormonów i ich analogów. 

 

Słowa kluczowe: neurohormony podwzgórzowe, historia odkrycia, zastosowanie 

kliniczne. 
 

 

Abstract 

Neuroendocrinology is an interdisciplinary field of the biomedical science 

exploring structural and functional relation between two systems: nervous and 

endocrine. We distinguish experimental neuroendocrinology and its clinical 

implications (clinical neuroendocrinology). A German scientist Ernst Scharrer is 

considered the pioneer of neuroendocrinology. As early as in 1928 he revealed 

the cytological features of secretion in hypothalamic nuclei of a fish (minogue) 

and called the above phenomenon neurosecretion. Scharrer himself attributed the 

role of the pioneer of neuroendocrinology to a Polish scientist Stefan Kopeć, who 

in the twenties of 20th century discovered the hormonal function of the brain 

in insects. The further studies of Scharrer together with his wife Berta and later 

with Wolfgang Bargmann led to the description of neurosecretion in numerous 

invertebrate and vertebrate animals including a man. The milestone was 

the finding that the neurosecretion in supraoptic and paraventricular hypothalamic 

nuclei is connected with vasopressin and oxytocin synthesis (W. Bargmann and 

E. Scharrer,). The further milestone in the development of neuroendocrinology 

was the discovery of Geoffrey Harris that the hypothalamus governs the secretory 

function of the anterior pituitary by means of humoral factors reaching the anterior 

lobe via vascular connections called the hypophyseal portal system. The numerous 

studies of hypothalamic neurohormones leading to the isolation and recognition 

of their structure were initiated. The recognition of amino–acid structure of 
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the first hypothalamic releasing factor (hormone) TRH succeeded in 1969 by 

the teams of Andrew Schally and Roger Guillemin, who were awarded the Nobel 

prize in 1977. In the next years several other hypothalamic neurohormones were 

identified. The recognition of their structure and synthesis allowed to search their 

properties and their distribution in the central and peripheral nervous systems, 

diffuse neuroendocrine cells and in adrenal medulla. The clinical implications 

of experimental neuroendocrinology are obvious and numerous. Firstly, 

the approach of clinical endocrinologists to diseases of the pituitary gland was 

changed; the possibility of hypothalamic disturbances as the primary cause 

of pituitary disease were taken into consideration. Secondly, numerous 

„hypothalamic” neurohormones and their analogs found the application 

in diagnostic tests and therapy, among others, the therapy of different tumors. 

At present, several new perspectives of the therapeutic application of 

neurohormones and their analogs are under consideration.  

 

Key words: hypothalamic neurohormones, history of discovery, clinical 

application. 

 
 
Wprowadzenie 
 

Neuroendokrynologia jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy 

biomedycznej, której obszarem działania są strukturalne i czynnościowe związki 

między dwoma układami: nerwowym i hormonalnym (wewnątrzwydzielniczym). 

Wyróżniamy neuroendokrynologię doświadczalną oraz jej implikacje kliniczne 

(neuroendokrynologię kliniczną). Za pioniera neuroendokrynologii powszechnie 

uważany jest niemiecki uczony (który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych) 

– Ernest Scharrer. Już w 1928 roku opisał on cytologiczne oznaki wydzielania 

w jądrach podwzgórza minoga i zjawisko to nazwał neurosekrecją [1]. Sam 

Scharrer przypisywał rolę prekursora neuroendokrynologii polskiemu uczonemu 

Stefanowi Kopciowi (1888–1941; zginął rozstrzelany przez niemieckich nazistów 

w Palmirach), który w latach dwudziestych XX wieku odkrył hormonalną 

czynność mózgu u owadów. Dalsze badania prowadzone przez Scharrera 

wspólnie z jego żoną Bertą, a następnie z Wolfgangiem Bargmannem, pozwoliły 

na opisanie neurosekrecji u różnych zwierząt bezkręgowych i kręgowców łącznie 



8 Neuroendokrynologia doświadczalna i jej implikacje kliniczne – historia i perspektywy   

z   człowiekiem [2]. Ważnym kamieniem milowym było wykazanie, że 

neurosekrecja w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych podwzgórza wiąże 

się (choć nie wyłącznie) z syntezą wazopresyny i oksytocyny (W. Bargmann 

i E. Scharrer) [3]. Dalszym kamieniem milowym w rozwoju neuroendokrynologii 

było wykazanie przez Geoffreya Harrisa w pomysłowym i dość prostym 

eksperymencie, że podwzgórze steruje czynnością wydzielniczą przysadki za 

pośrednictwem czynników humoralnych docierających do przedniego płata 

poprzez połączenia naczyniowe zwane przysadkowym układem wrotnym [4]. 

 

 
 

Ryc. 1. Droga od odkrycia aktywności w wyciągach podwzgórzowych do zastosowań 
klinicznych neurohormonów podwzgórzowych i ich analogów. 

Fig. 1. The way from the discovery of activity in hypothalamic extracts to clinical 
applications of hypothalamic neurohormones and their analogs 
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Odkrycie neurohormonów podwzgórzowych, ich synteza oraz 

badania rozmieszczenia i właściwości  
 

Tok badań nad tymi substancjami, które doprowadziły do ich zastosowania 

klinicznego został przedstawiony na ryc. 1. Pierwszym etapem było wykrycie 

odpowiedniej aktywności w wyciągach podwzgórza, a następnie wyizolowanie 

aktywnego czynnika, ustalenie jego budowy chemicznej i synteza. W początko–

wej fazie tych badań swój wkład mieli m.in. Eugeniusz Domański (1909–1992) 

i Kazimierz Kochman, którzy dokonali częściowego oczyszczenia czynnika 

uwalniającego lutropinę (LH – ang. luteinizing hormone) [5]. Izolacja i ustalenie 

struktury aminokwasowej pierwszego podwzgórzowego czynnika (hormonu) 

uwalniającego – tyreoliberyny (TRH) czyli czynnika uwalniającego tyreotropinę 

powiodło się w 1969 roku zespołom Andrew Schally’ego i Rogera Guillemina  

[6–8], za co otrzymali w 1977 roku nagrodę Nobla. W kolejnych latach 

zidentyfikowano wiele dalszych neurohormonów podwzgórzowych [9–11] (patrz 

Tabela I). Ustalenie ich struktury chemicznej i syntezy pozwoliło na zbadanie 

szerokiego rozprzestrzenienia w ośrodkowym i obwodowym układzie 

nerwowym, w rozproszonych komórkach neuroendokrynnych (ang. diffuse 

neuroendocrine cells), opisanych wcześniej przez F. Feyrtera w 1938 roku  

[12–14] jako układ komórek jasnych. Następnie A.G.E. Pearse opisał je pod 

nazwą układu APUD (ang. amine precursors uptake and decarboxylation) [15].  

 
Tabela I. Odkrycie struktury neurohormonów „podwzgórzowych”. 

Table I. The discovery of the structure of "hypothalamic" neurohormones. 
 

Rok odkrycia Nazwa neurohormonu Skrót 

neurohormonu 

Pozycja 
piśmiennictwa 

1969 Tyreoliberyna TRH [6] 

1971 Gonadoliberyna GnRH [7, 8] 

1973 Somatostatyna SST [9] 

1981 Kortykoliberyna CRF/CRH [10] 

1982 Somatoliberyna GHRH [11] 
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Wykazanie obecności neurohormonów peptydowych w obwodowym 

układzie nerwowym [16] potwierdziło hipotezę „neurosekrecji obwodowej”, 

sformułowaną na początku lat sześćdziesiątych minionego stulecia przez autora 

tego artykułu [17, 18]. Neurohormony peptydowe występują także w rdzeniu 

nadnerczy. Już w 1938 roku Tadeusz Pawlikowski (1904–1985) na podstawie 

swoich badań histologicznych sugerował wydzielanie odmiennego od adrenaliny 

hormonu (hormonów) przez rdzeń nadnerczy [19, 20]. Dziś wiemy, że rdzeń 

nadnerczy jest źródłem wielu neuropeptydów oddziałujących na korę tego 

narządu, co jest głównie zasługą badań Gastona Nussdorfera, Ludwika 

Malendowicza i ich współpracowników [21, 22]. Dostępność syntetycznych 

neurohormonów peptydowych oraz ich analogów umożliwiła także zbadanie 

szerokiego spektrum aktywności tych substancji. Między innymi zespół, którym 

miałem zaszczyt kierować, badał wpływ neuropeptydów na proliferację 

komórkową, co pozwoliło na wykrycie stymulującego wpływu TRH [23] 

i hamującego wpływu somatostatyny (SST – ang. somatostatin) na komórki 

przysadki i tarczycy [24, 25]. Prowadziliśmy także badania wpływu 

neuropeptydów na układ immunologiczny, które zaowocowały wykazaniem 

działania immunomodulacyjnego takich neurohormonów, jak SST [26], 

somatoliberyna (GHRH – ang. growth hormone–releasing hormone), 

kortykoliberyna (CRF – ang. corticotropin–releasing hormone) [27] oraz 

TRH  [28, 29]. 

 
Inne kierunki badań w neuroendokrynologii doświadczalnej  
 

Równolegle prowadzono badania nad strukturą i działaniem neuropeptydów 

odmiennych niż klasyczne neurohormony „podwzgórzowe” takich, jak 

substancja P, wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP – ang. vasoactive intestinal 

polypeptide), bombezyna i wiele innych. Do czołowych badaczy w tym 

zakresie  w Polsce należał m.in. Władysław Traczyk (1928–2009) [30]. 

Odkrycie melatoniny przez Lernera w 1958 roku [31] zapoczątkowało burzliwy 

rozwój badań nad szyszynką, swego czasu uważaną za narząd szczątkowy. 

Z polskich badaczy tego gruczołu na wymienienie zasługują zwłaszcza 

Michał Karasek (1937–2009) [32] i Jan Guzek (1924–2003) [33]. 
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Implikacje kliniczne – neuroendokrynologia kliniczna 
 

Implikacje kliniczne badań z zakresu neuroendokrynologii doświadczalnej 

są oczywiste i liczne. Po pierwsze, postępy neuroendokrynologii doświadczalnej 

zmieniły podejście endokrynologów–klinicystów do chorób przysadki, wskazując 

na możliwość ich podwzgórzowych przyczyn. Po wtóre, neurohormony 

„podwzgórzowe” i ich analogi znalazły szerokie zastosowanie w testach 

diagnostycznych oraz terapii różnych stanów chorobowych. Prekursorem 

stosowania neurohormonów podwzgórzowych w terapii był Rudolf Klimek, który 

stosował nieoczyszczony wyciąg z tylnego płata przysadki (tzw. tabaczkę) 

do leczenia zaburzeń miesiączkowania pochodzenia podwzgórzowego [34].  

 
Tabela II. Zastosowania kliniczne neurohormonów „podwzgórzowych”. 

Table II. Clinical application of "hypothalamic" neurohormones. 
 

Neurohormon Zastosowanie kliniczne 

TRH Test diagnostyczny dla oceny wydzielania TSH z przysadki 
(wykorzystywany przez wiele lat jako test diagnostyczny  
w nadczynności tarczycy) 

GnRH Test diagnostyczny do oceny wydzielania gonadotropin  

Leczenie niepłodności 

Leczenie raka prostaty (analogi) 

CRH Test diagnostyczny dla oceny wydzielania ACTH z przysadki 

GHRH Test diagnostyczny dla oceny wydzielania GH z przysadki  

SST (analogi) Leczenie akromegalii i guzów neuroendokrynnych 

 

W tabeli II zestawiono główne zastosowania neurohormonów 

podwzgórzowych w diagnostyce i terapii. Przypomnijmy tutaj, że test z TRH był 

w swoim czasie podstawową próbą diagnostyczną dla rozpoznania nadczynności 

tarczycy, zanim został wyparty przez oznaczanie podstawowego stężenia 

tyreotropiny (TSH – ang. thyroid–stimulating hormone) za pomocą superczułych 

metod. Obecnie długo działające analogi SST są rutynowo stosowane w leczeniu 

akromegalii, jako uzupełnienie lub nawet alternatywa leczenia chirurgicznego. Są 

one także wykorzystywane w leczeniu guzów neuroendokrynnych. Szczególne 
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znaczenie ma leczenie za pomocą analogów SST połączonych z radionuklidem 

emitującym promieniowanie beta o dużej energii (tzw. terapia radioreceptorowa). 

Tak zmodyfikowane cząsteczki łącząc się z receptorami somatostatynowymi na 

komórkach nowotworowych powodują ich niszczenie [35, 36]. Analogi 

gonadoliberyny (GnRH – ang. gonadotropin–releasing hormone) stosowane są 

rutynowo w leczeniu raków prostaty. Jest tu wykorzystywane zjawisko 

desensytyzacji przysadkowych receptorów GnRH w wyniku ciągłego podawania 

superaktywnych analogów tego neurohormonu, co prowadzi do zahamowania 

wydzielania gonadotropin przez przysadkę. To z kolei równoznaczne jest z 

zahamowaniem czynności hormonalnej komórek Leydiga i regresją androgeno–

zależnych raków prostaty. 

 
Perspektywy 

 

Obecnie jest rozważanych szereg nowych możliwości klinicznego zastosowania 

neurohormonów i ich analogów. Tutaj wskażę jedynie niektóre z nich. Rozważa 

się zastosowanie nowych analogów SST w leczeniu guzów przysadki innych niż 

somatotropinoma (np. guzów nieczynnych hormonalnie) [37]. Prowadzone są 

także liczne badania przedkliniczne nad zastosowaniem nowych analogów SST 

(przegląd piśmiennictwa – patrz pozycja 38) i antagonistów GHRH [39–43] jako 

leków przeciwnowotworowych. Obiecującym pomysłem jest łączenie analogów 

GHRH, a także innych analogów neuropeptydów, z cytotoksycznymi 

chemioterapeutykami, jako potencjalnych leków w nowotworach wykazujących 

ekspresję odpowiednich receptorów [39–41]. W ostatnich latach stwierdzono, że 

superaktywne analogi GHRH aktywują procesy naprawcze myocardium po 

doświadczalnym zawale mięśnia sercowego [42, 43], co otwiera pole ich 

zastosowań w kardiologii. Zachęcające wyniki dały również wstępne próby 

kliniczne podawania długo działających analogów SST w opornych na leczenie 

przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów [44]. 

 

Artykuł ten stanowi rozszerzoną wersję wykładu wygłoszonego na XXI Zjeździe 

Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Katowicach we wrześniu 

2016 roku. 
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