
ALEKSANDRA SZTUKA1, ZYGMUNT ZDROJEWICZ2

Kisspeptin – Hormone of Puberty?
Kisspeptyna – hormon dojrzewania?
1 Klinika i Katedra Otolaryngologii AM we Wrocławiu
2 Klinika i Katedra Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami AM we Wrocławiu

Adv Clin Exp Med 2006, 15, 5, 949–952
ISSN 1230−025X

PRACE POGLĄDOWE

Kisspeptyna jest hormonem zapoczątkowują−
cym proces dojrzewania, co okazało się jednym
z najciekawszych doniesień w biologii rozmnaża−
nia u ludzi ostatnich 30 lat [1]. 

W 1999 r. grupa badaczy odkryła nowy recep−
tor wiążący się z białkiem G (G−protein coupled
receptor), zwany GPR−54 lub AXOR12 albo
hot7t175 [2–4]. Gen kodujący ten receptor jest ho−
mologiczny w sekwencji do dwóch dobrze pozna−
nych receptorów galaninowych (45% podobień−
stwa) [4]. Badania pokazały jednak, że galanina
nie wiąże się in vitro z GPR−54, poszukiwano więc
peptydów będących ligandami omawianych recep−
torów, w tym endogennych peptydów. W 2001 r.

cztery grupy niezależnych badaczy rozpoznały ta−
ki peptyd, pochodzący z rodziny RF−amidowej
z sekwencją (Arg−Phe−NH2C), zwany kisspeptyną
[5, 6]. Jest to 145−aminokwas, kodowany przez
gen KiSS−1 [7–11], będący jakby prohormonem
[12]. Jest nazywany kisspeptyną−145 (KP−145).
Produktem rozpadu omawianego aminokwasu od
C−amidowego końca jest kisspeptyna−54, zwana
KP−54 [11, 12] – biologiczna, aktywna forma kis−
speptyny−145. Jednak peptydem o największym
powinowactwie do receptora GPR−54 jest 10−wę−
glowa pochodna omawianej grupy ligandów – kis−
speptyna−10 [10]. Są znane również inne amino−
kwasy będące pochodnymi kisspeptyny−54 – kis−
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Streszczenie
Kisspeptyna jest hormonem zapoczątkowującym proces dojrzewania. Stymuluje oś podwzgórzowo−przysadkowo−
−gonadalną, pobudzając wydzielanie hormonów płciowych, co ma szczególne znaczenie w okresie pokwitania.
Wśród peptydów zwanych kisspeptynami są znane łańcuchy o 145 (prohormon) oraz 54, 13, 14, i 10 aminokwa−
sach. Są kodowane przez geny KiSS−1. Działają w organizmie jako ligandy, łącząc się z receptorami związanymi
z białkiem G. Układ GPR−54/kisspeptyna ma szczególnie istotne znaczenie w okresie dojrzewania, gdyż zapewnia
prawidłowy przebieg tego procesu, zapoczątkowując pulsacyjne uwalnianie hormonów LH i FSH. Wrodzone nie−
prawidłowości tego układu prowadzą do izolowanego hipogonadyzmu ze zmniejszoną ilością hormonów płcio−
wych. Kisspeptyna, zwana też metastatyną, pełni istotną rolę w hamowaniu migracji komórek melanoma in vitro
(Adv Clin Exp Med 2006, 15, 5, 949–952).
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Abstract
Kisspeptin is a hormone playing a pivotal role in the onset of puberty. It induces hypotalamic−pituitary−gonadal
axis, increasing the level of gonadal hormones in blood, what is very important in the process of onset of puberty.
There are chains of 145 amino acides (prohormon) and 10, 13, 14, 54 – aminoacides between peptides called
kisspeptins. They are products of translation of KiSS−1 genes (the primary is kisspeptin−145). They play their role
as ligands by bounding with receptors coupling with G−protein – GPR−54. Untouched signaling GPR−54/kisspeptin
play an important role in the term of puberty, controlling its proper course, initiating pulsating secretion of LH and
FSH hormones. Congenital disturbances of this system lead to isolated hypogonadotrophic hypogonadism (IHH).
Kisspeptin, called metastatin, plays important role in inhibition of melanoma cells migration in vitro (Adv Clin
Exp Med 2006, 15, 5, 949–952).
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speptyna 10, 13, 14 [4, 12] (dwa ostatnie peptydy
są wydzielane przez trofoblasty [9]). 

Kisspeptyna 
a hormony płciowe
Wdzięczną nazwę białka „pocałunku” oma−

wiany hormon zawdzięcza swoim właściwościom
polegającym na uaktywnianiu osi podwzgórzowo−
−przysadkowo−gonadalnej przez uwalnianie z pod−
wzgórza hormonów uwalniających hormony go−
nadotropowe GnRH [7–9, 13] po połączeniu z re−
ceptorem GPR−54. Powoduje to w następstwie
zwiększone uwalnianie hormonu folikulotropowe−
go (FSH) i luteotropowego (LH) z przedniego pła−
ta przysadki [4, 7, 8, 10, 11 14–16] u osobników
różnej płci oraz zwiększenie stężenia hormonów
płciowych we krwi – u osobników męskich testo−
steronu [9, 15]. Działanie to zależy od dawki i jest
większe dla LH w badaniach Dhillo et al. [9]. Cał−
kowite hamowanie zjawiska następuje przez
uprzednie podanie antagonisty GnRH – acycline
[9, 11]. Kisspeptyna podana zarówno obwodowo,
jak i dokomorowo zwiększa wydzielanie GnRH
także u młodych osobników męskich myszy, nie−
mających gonad, a to z kolei powoduje zwiększo−
ne wydzielanie LH we krwi [9, 10]. Peptyd ten
wpływa jednocześnie na wzrost transkrypcji re−
ceptora GPR−54 [7], przez co następuje wzmoc−
nienie oddziaływania hormonu w organizmie. 

Niezachwiany układ sygnalizacji komórkowej
GPR−54/kisspeptyna ma szczególnie istotne zna−
czenie w okresie dojrzewania [9, 11], gdyż zapew−
nia prawidłowy przebieg tego procesu, zapocząt−
kowując pulsacyjne uwalnianie hormonów LH
i FSH [4]. Potwierdzają to badania na myszach
i wśród ludzi. Pulsacyjne uwalnianie GnRH do krą−
żenia w przysadce następuje w późnym okresie ży−
cia płodowego lub we wczesnym okresie noworod−
kowym [4]. Potem następuje faza utajenia aż do
okresu dojrzewania. Reaktywacja jakby uśpionych
neuronów uwalniających GnRH w podwzgórzu
jest kluczowym zdarzeniem zapoczątkowującym
dojrzewanie, co następuje jakoby za sprawą do−
tknięcia – „pocałunku” kisspeptyny przez prawi−
dłowo funkcjonujący receptor GPR−54 [4]. Do pro−
cesu tego są wymagane cząstki KALI [17, 18] oraz
netrins, wpływające na migrację neuronów oddzia−
łujących na uwalnianie GnRH. Rola receptora GPR−
54 polega na kontroli nie tyle migracji i dojrzewa−
nia omawianych neuronów, ile sekrecji hormonów
uwalniających hormony gonadotropowe [4]. Wro−
dzone nieprawidłowości układu GPR−54/kisspep−
tyna prowadzą do niedojrzałości płciowej, niedoro−
zwoju gonad, zmniejszenia stężenia hormonów
płciowych oraz gonadotropin w organizmie [7, 10,

11] – cech określanych mianem izolowanego hipo−
gonadyzmu hipogonadotropowego (IHH – isolated
hypogonadotrophic hypogonadism) [4, 19], obser−
wowanych u myszy i ludzi. Mutacje genu kodują−
cego białko GPR−54 są bardzo rzadkie [19]. Naj−
poważniejsza z nich – najbardziej zaburzająca
sygnalizację między ligandem (kisspeptyną) a re−
ceptorem jest zamiana cysteiny na argininę w po−
zycji 223 (C223R), warunkująca zaburzenia budowy
w 5. spirali przezbłonowej oraz argininy do leucy−
ny w pozycji 297 (R297L) dająca nieprawidłowości
w 3. spirali pozakomórkowej – ta ostatnia mutacja
ma nieco mniejszy wpływ na sygnalizację recep−
tor–ligand [19].

Zaobserwowano o wiele większy wzrost eks−
presji kisspeptyny u dojrzewających osobników
niż u młodych, poziom ekspresji receptora GPR−54
natomiast był podobny w omawianych grupach
osobniczych [10]. Wydaje się więc, że to właśnie
kisspeptyna odgrywa kluczową rolę w okresie doj−
rzewania, zarówno u myszy, jak i ludzi. 

Dalsze badania m. in. Messagera i Kaisera et al.
[4, 7] wykazały, że duże ilości mRNA ulegających
transkrypcji z genu KiSS−1 znajdują się obok neuro−
nów regulujących wydzielanie dla GnRH, co po−
twierdza wpływ kisspeptyny na wydzielanie w neu−
ronach GnRH [16]. Podobnie duże ilości mRNA
– transkryptu genu kodującego receptor GPR−54
ulega ekspresji w przedmózgowiu [3, 20], w ciałach
neuronalnych i dendrytach komórek immunoreak−
tywnych, mających bezpośredni wpływ na sekrecję
GnRH [4]. Duże ilości mRNA dla KiSS−1 odnale−
ziono w obrębie jądra przykomorowego przednio−
brzusznego – AVPV i łukowatego – ARC, w jego
przedziale środkowym (głównie) i bocznym [10, 11]
oraz w niektórych komórkach jądra przedwzroko−
wego i nielicznych komórkach ciała migdałowate−
go i jądrach promienistości końcowej. Muir et al.
[20] odnaleźli też mRNA dla KiSS−1 w komórkach
jądra bladego i skorupy u ludzi, u myszy natomiast
nie rozpoznali transkryptów KiSS−1 w żadnych ob−
szarach pozawzgórzowych.

Ekspresja genu KiSS−1 jest regulowana przez
hormony steroidowe [9, 11, 21] na zasadzie pętli
sprzężenia zwrotnego z udziałem jąder: przykomo−
rowego przedniobrzusznego – AVPV i łukowatego
– ARC [11]. U mężczyzn dzieje się to za pośrednic−
twem inhibiny B, która hamuje sekrecję FSH [9].
Jak wykazały badania Gottsch et al., receptory dla
androgenów, estrogenów i progesteronu ulegają
ekspresji w obszarach podwzgórza wspólnych dla
ekspresji KiSS−1, między innymi w jądrach AVPV
oraz ARC [11]. U osobników żeńskich natomiast
jądro AVPV bierze udział w tworzeniu dodatniej
pętli sprzężenia zwrotnego działania estrogenów,
wpływając na zwiększone wydzielanie GnRH
w okresie preowulacyjnej sekrecji LH [11].
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Transkrypty GPR−54 odnaleziono u ludzi
w dużych ilościach, oprócz jądra ARC (przedziału
bocznego i przyśrodkowego) [10] i przysadki, tak−
że w rdzeniu kręgowym, łożysku, trzustce [4, 12,
21] oraz w mniejszych ilościach w innych obsza−
rach mózgu, w żołądku, jelicie cienkim, grasicy,
płucach, jądrach, nerkach [4, 21], śledzionie, ser−
cu, mięśniach, wątrobie [21]. U szczurów mRNA
GPR−54 wykryto nie tylko w podwzgórzu, ale tak−
że w śródmózgowiu, moście, hipokampie, ciele
migdałowatym, jądrach podstawy mózgu [4, 21].

Kisspeptyna a nowotwory

Kisspeptynę−54 nazywa się także metastaty−
ną, gdyż hamuje migrację komórek melanoma in
vitro [4], a tym samym utrudnia metastazę guza
[11], co obserwuje się zwłaszcza w przypadku
KP−54 [12]. Podczas progresji rozwoju nowotwo−
ru ekspresja genu KiSS−1 zmniejsza się, w wyni−
ku czego zanikają mechanizmy spowalniające je−
go rozwój [12]. W komórkach zaś, w których eks−
presji podlega receptor GPR−54, kisspeptyna
hamuje ich chemotaksję i inwazję oraz ułatwia
płucną metastazę komórek melanoma z receptora−
mi GPR−54, co udowadniali w badaniach Massa−
ger et al. [4].

Stymulacja GPR−54 zapoczątkowuje apoptozę
komórek, co zauważyli Becker et al. [5]; może
mieć duże znaczenie w procesach nowotworzenia.

Mało poznana 
rola kisspeptyny
Stwierdzono podobieństwa między inwazją cy−

totrofoblastu do ściany macicy w pierwszym tryme−
strze ciąży a inwazją komórek nowotworowych
[12]. Są również podobne mechanizmy kontroli. Od−
naleziono receptory dla KP−54 oraz KP−145 w komór−
kach syncytiotrofoblastu, przez które kisspeptyna
hamuje inwazję trofoblastu do ściany macicy [12].
KP−10 pobudza migrację i wzrost (nie proliferację)
trofoblastu w pierwszym trymestrze ciąży [12]. 

Kisspeptyna pełni też rolę ochronną w okresie
ciąży, w której stwierdzono podwyższone miano te−
go hormonu [4]. Zauważono też zwiększoną sekrec−
ję oksytocyny pod wpływem kisspeptyny [21]. 
KP−10 pobudza intensywnie hydrolizę fosfoinozyto−
li, mobilizację wapnia oraz uwalnianie kwasu ara−
chidonowego w komórkach [12]. Reguluje działanie
pozakomórkowej kinazy (ERK 1/2 – extracellular
signal regulated kinase 1/2) oraz białka aktywujące−
go mitogen p−38 (MAP−38 – mitogen activating pro−
tein). Hamuje ponadto działanie fosfatazy alkalicz−
nej (PLC) oraz fosfokinazy C (PK−C) [5]. 

Podsumowanie
Kisspeptyna jest hormonem mającym nie tylko

istotny wpływ na zapoczątkowanie okresu dojrze−
wania u ludzi, aktywację osi podwzgórzowo−przy−
sadkowo−gonadalnej, ale także na biologię nowo−
tworów hormonozależnych. Jej zakres działania
nie został jednak w całości poznany, co skłania do
dalszych badań nad hormonem „pocałunku”.
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