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Streszczenie:  Szyszynka ssaków produkuje i wydziela do krwi melatoninę (MEL) 
w rytmie dobowym, którego cechą charakterystyczną jest wysoki poziom w nocy 
niski w dzień, a czas nocnej syntezy zależy od warunków świetlnych otoczenia. 
Dzięki temu MEL synchronizuje wiele procesów fizjologicznych przebiegających 
rytmicznie, a jako chemiczny sygnał ciemności przekazuje gatunkom 
o aktywności dziennej (w tym ludziom) informację o rozpoczęciu pory snu. 
Gatunki aktywne w nocy inaczej interpretują sygnał melatoninowy. Dla zwierząt 
rozmnażających się sezonowo informacja niesiona przez MEL stanowi sygnał do 
takiej synchronizacji funkcji rozrodczych z warunkami klimatycznymi, aby 
potomstwo mogło pojawić się w optymalnym momencie. Melatonina powstaje 
także pozaszyszynkowo, np. w układzie pokarmowym, gdzie pełni funkcje 
ochronne, związane z aktywnym zmiataniem wolnych rodników i właściwościami 
antyoksydacyjnymi. Jako cząsteczka amfifilowa może przekraczać bariery 
biologiczne, dlatego swoje efekty może wywierać za pośrednictwem wielu 
różnych mechanizmów takich jak: wiązanie z receptorami błonowymi i jądrowymi, 
białkami cytozolowymi, stabilizowanie błony mitochondrialnej. MEL wykazuje 
działanie immunomodulacyjne, zależne od wielu czynników, choć zasadniczo 
wydaje się być czynnikiem wspomagającym odporność, a aktywowane komórki 
odpornościowe także syntetyzują MEL działającą auto- i parakrynowo. Dzięki 
właściwościom antyoksydacyjnym pełni istotną rolę przeciwzapalną, z kolei 
toczący się proces zapalny moduluje aktywność biosyntetyczną szyszynki, 
dostosowując je do aktualnych warunków w organizmie. 
 
Słowa kluczowe: szyszynka, melatonina, receptory, rytm dobowy, 
przekaźnictwo sygnału, immunomodulacja, zapalenie. 
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Abstract:  Methoxyindole hormone - melatonin (MEL) is produced and released 
by the mammalian pineal gland in a circadian rhythm exhibiting a low level 
during the day and an elevation at night, strictly dependent on the environmental 
lighting conditions. The main MEL function is, therefore, to synchronize diurnal 
rhythms of several physiological processes and for the diurnally active species 
(including humans) it gives information on the beginning of sleepiness. For the 
nocturnal species, however, elevated MEL level serves as a signal to start 
locomotor and feeding activity. In seasonal breeders the pineal gland function 
synchronizes the time of gonadal development and sexual activity with the 
external conditions in a way that progeny appears in the optimal climatic 
moment. MEL is produced also extrapineally, e.g. in the gastro-intestinal tract 
and bone marrow, where it exerts a protective effect due to its activity as an 
antioxidant and a potent free radical scavenger. Being both lipid and water 
soluble, MEL is able to cross biological barriers and, therefore, it uses several 
cellular mechanism to exert its physiological activity, including membrane and 
nuclear receptors, proteins of the cytoskeleton, mitochondrial membrane 
stabilization. MEL is also involved in immunomodulation, the effects are 
different and dependent on numerous factors, nevertheless, its immuno-
stimulatory activity is generally well accepted. Additionally, activated immune 
cells are able to produce MEL acting in an auto- and paracrine way. As an 
efficient antioxidant MEL exerts the anti-inflammatory effect, which, 
reciprocally, modulates the pineal gland biosynthetic activity adapting it to 
temporary endogenous conditions. 
 
Key words: pineal gland, melatonin, receptors, circadian rhythm, signal 
transduction, immunomodulation, inflammation. 
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Spis skrótów stosowanych w pracy 
 
AA-NAT - arylo-alkilo-amino-N-acetylo transferaza serotoninowa  

ADCC - cytotoksyczność zależna od przeciwciał  

AFMK - N1-acetylo-N2-formylo-5-metoksykynuramina  

AMK - N1-acetylo-5-metoksykynuramina  

aMT6S - 6-sulfatoksymelatonina  

ATP - adenozynotrifosforan  

CaM - kalmodulina  

cAMP - 3'-5'-cykliczny adenozynomonofosforan  

CaR - kalretikulina  

CCK - cholecystokinina  

cGMP - cykliczny guanozynomonofosforan  

CREB - białko wiążące się z elementem odpowiedzi na cAMP  

MEL - melatonina  

CSF - płyn mózgowo-rdzeniowy  

EC - komórki nabłonka grasicy  

ER - siateczka śródplazmatyczna  

GABA - kwas γ-aminomasłowy  

GIT - przewód pokarmowy  

GM-CFU - komórki prekursorowe linii mieloidalnej  

GnRH - podwzgórzowy hormon uwalniający gonadotropiny  

GR - glukokortykoidy  

HIOMT - transferaza hydroksyindolo-O-metylowa  

HPG - oś podwzgórze-przysadka-gonady  

IFN-γ - interferon γ  

IL-1β - interleukina 1β  

IL-2 - interleukina 2  

IL-6 - interleukina 6  

IL-10 - interleukina 10 

IL-12 - interleukina 12  

iNOS - indukowalna syntaza tlenku azotu  

ipRGC - subpopulacja wrażliwych na światło komórek zwojowych siatkówki  

IP3 - trifosforan inozytolu  

LH - przysadkowy hormon luteinizujący  
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LiB - limfocyty B  

LiT - limfocyty T  

LPS - lipopolisacharyd  

MIIO - endogenne opioidy indukowane przez melatoninę  

Mo - monocyty  

mtPTP - por w błonie mitochondrialnej  

N - granulocyty obojętnochłonne (neutrofile)  

NA - noradrenalia  

NF-κB - czynnik transkrypcyjny  

NK - komórki (ang. Natural Killer) – naturalni zabójcy  

nNOS - mózgowa syntaza tlenku azotu  

NO - tlenek azotu  

NPY - neuropeptyd Y  

OUN - ośrodkowy układ nerwowy,  

PACAP - peptyd aktywujący cyklazę adenylową przysadki  

PBMC - komórki jednojądrzaste krwi obwodowej  

PET - pozytonowa tomografia emisyjna  

PGE2 - prostaglandyna E2  

PHA - fitohemaglutynina  

PKA - kinaza białkowa A  

PKC - kinaza białkowa C  

PVN - jądra przykomorowe podwzgórza 

P2Y1 - receptor purynergiczny  

RHT - szlak siatkówkowo-podwzgórzowy  

ROR, RZR - jądrowe receptory sieroce  

ROS - wolne rodniki tlenowe  

SCN - jądra nadskrzyżowaniowe podwzgórza  

T - tymocyty  

TGF-β - transformujący czynnik wzrostu β  

Th1 - limfocyty T zaangażowane w odpowiedz immunologiczną typu Th1  

TNF-α, - czynnik nekrozy nowotworów 

VIP - wazoaktywny peptyd jelitowy 

5-HT - serotonina 
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Wstęp 
 

Szyszynka (łac. glandula pinealis), nieparzysty gruczoł neuroendokrynowy 

zlokalizowany w ścianie trzeciej komory mózgu, z racji położenia w szczytowej 

części głowy człowieka i prawie wszystkich kręgowców, od zawsze przyciągała 

uwagę uczonych. Byli nimi zarówno przyrodnicy, medycy i filozofowie jak 

i twórcy oraz wyznawcy wielu systemów religijnych, lokalizujących w niej 

szczególne moce i właściwości. Prawie zawsze szczególna domniemana rola 

szyszynki wiązała się z szeroko rozumianymi kontaktami jej nosiciela, 

człowieka i zwierzęcia, ze światem zewnętrznym. Szczytowym wyrazem 

tych  intuicyjnych przypuszczeń był zaproponowany przez wybitnego 

XVII-wiecznego filozofa francuskiego Kartezjusza schemat, ilustrujący hipote-

tyczną drogę światła od oczu do szyszynki (w której uczony dodatkowo umieścił 

siedlisko duszy).  

Dziś wiemy, że szyszynka odbiera nie tylko informację o warunkach 

świetlnych środowiska zewnętrznego, ale jako jeden z narządów około-

komorowych o rozluźnionej barierze krew-mózg, może otrzymywać także 

informacje chemiczne, pochodzące zarówno z krwi jak i z płynu mózgowo-

rdzeniowego (CSF). Jednak szybki rozwój wiedzy o funkcji szyszynki zaczął się 

dopiero w latach 60. XX wieku, od momentu zidentyfikowania przez Aarona 

Lernera melatoniny (MEL), głównego produktu jej aktywności biosyntetycznej 

[1]. W gruncie rzeczy jest więc to zaledwie 50 lat, ale postęp w zakresie stanu 

wiedzy o szyszynce i MEL, jaki nastąpił w tym czasie, jest znaczący i ciągle 

przynosi nowe odkrycia. Można zatem zgodzić się z obiegowym w fizjologii 

określeniem, że jest to najstarszy gruczoł neuroendokrynowy z najkrótszą 

historią naukową. 
 

Odbiór informacji świetlnej przez szyszynk ę ssaka 
 

Intensywnie prowadzone w ubiegłym stuleciu badania morfologiczne 

i ultrastrukturalne [2] ujawniły szereg właściwości pinealocytów, głównych 
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komórek budujących gruczoł szyszynkowy, z których najważniejsza wydaje się 

być bezpośrednia wrażliwość na światło, charakterystyczna dla szyszynek 

kręgowców „niższych” (ryby, płazy) i jej utrata przez pinealocyty ssaków [3]. 

Jednakże i do nich, choć nie bezpośrednio, dociera informacja o warunkach 

świetlnych otoczenia, która jest dostarczana skomplikowanymi drogami 

nerwowymi, daleko bardziej złożonymi od tych, jakie w swoim przeczuciu 

wytyczył Kartezjusz. Co więcej, reminiscencje tej utraconej zdolności 

reagowania na światło odnajdujemy w pinealocytach ssaków w postaci 

mechanizmów biochemicznych, związanych z transdukcją informacji świetlnej. 

Szczególną pozycję zajmują gady i ptaki, których szyszynki obficie unerwione 

adrenergicznie, odbierają informację środowiskową drogą nerwową, mając 

zarazem zdolność bezpośredniego reagowania na światło, docierające do nich 

przez stosunkowo cienkie kości czaszki [4]. 

U ssaków biosyntezę MEL szyszynkowej reguluje główny oscylator 

okołodobowy czyli nadrzędny zegar biologiczny (ang. master clock), zlokali-

zowany w jądrach nadskrzyżowaniowych podwzgórza (ang. suprachiasmatici 

nuclei, SCN). Jego spontaniczna aktywność elektryczna, wysoka w ciągu dnia 

i niska w nocy, podlega synchronizacji z zewnętrznymi warunkami oświetlenio-

wymi pod wpływem informacji środowiskowych, docierających tu szlakiem 

siatkówkowo-podwzgórzowym (ang. retino-hypothalamic tract, RHT). Przez 

wiele lat uważano, że do synchronizacji rytmów dobowych SCN niezbędne są 

indukowane światłem przekształcenia molekularne w światłoczułych czopkach 

i pręcikach siatkówki, inicjujące proces widzenia. Gromadziły się jednak 

dowody wskazujące na to, że nawet znaczne uszkodzenie fotoreceptorów 

siatkówkowych nie chroni, zarówno doświadczalnych zwierząt laboratoryjnych 

jak i osób z pewnymi typami ociemniałości, przed hamowaniem nocnej syntezy 

MEL pod wpływem wystarczająco silnych pulsów światła zastosowanych 

w ciemności [5]. Doprowadziło to w ostatniej dekadzie do wykrycia 

w siatkówce ssaków, obok klasycznych fotoreceptorów, także niewielkiej 

subpopulacji wrażliwych na światło komórek zwojowych (ang. intrinsically 

photoreceptive retinal ganglion cells, ipRGC). Komórki te, w odróżnieniu 
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od pozostałych komórek zwojowych siatkówki, pod wpływem światła ulegają 

depolaryzacji nawet wówczas, gdy czopki i pręciki są zablokowane [6]. 

Te wyjątkowe komórki zwojowe średniej wielkości, z charakterystycznym 

układem dendrytów i aksonem docierającym do SCN, są z rzadka 

rozmieszczone na powierzchni siatkówki, a na światło reagują niezwykle 

powolną, toniczną odpowiedzią depolaryzacyjną. Pełnią one funkcje 

pierwotnych receptorów, zaangażowanych w synchronizację zegara SCN ze 

środowiskowymi warunkami świetlnymi. Występujące w nich białko foto-

recepcyjne, melanopsyna, należy do rodziny opsyn niekanonicznych, bo nie 

zaangażowanych w proces widzenia (ang. non-visual). Melanopsyna pełni 

zarazem funkcję fotoizomerazy, przekształcającej obecny także w tych 

komórkach chromoforowy całkowicie trans retinal w izomer 11-cis, niezbędny 

do aktywacji kaskady transdukcji sygnału świetlnego [7]. Nie tylko liczba tych 

komórek jest niewielka (< 2% całej populacji komórek siatkówki u gryzoni 

laboratoryjnych), ale także tylko pewna długość fali świetlnej pobudza 

melanopsynę, wpływając w ten sposób na rytm dobowy i produkcję MEL 

szyszynkowej. Melanopsyna jest wrażliwa na światło niebieskie o długości fali 

ok. 458-484 nm, a więc takie, którego dostarcza słońce i większość sztucznych 

źródeł światła. Oznacza to, że ekspozycja w nocy na wystarczająco intensywne 

oświetlenie pobudza melanopsynę w ipRGC, uruchamiając cały szlak 

informacyjny, prowadząc do obniżenia syntezy MEL szyszynkowej oraz 

wszystkich tego konsekwencji fizjologicznych w postaci zaburzeń rytmu 

dobowego (ang. chronodisruption) [5].  

Droga nerwowa, prowadząca u ssaków od oka do szyszynki nie jest tak 

prosta, jak to sobie wyobrażał Kartezjusz [ryc. 1A]. Rozpoczyna się 

w opisanych powyżej komórkach ipRGC, skąd szlak RHT prowadzi do jąder 

SCN, w których zlokalizowany jest centralny zegar okołodobowy. Włókna 

nerwowe opuszczające SCN przechodzą przez jądra przykomorowe 

(paraventricular nuclei, PVN), przyśrodkową wiązkę przodomózgowia, twór 

siatkowaty, pokrywę międzymózgowia i docierają do jąder pośrednio-bocznych 

rdzenia kręgowego, skąd wychodzą przedzwojowe włókna współczulne 



Melatonina u ssaków, funkcje i mechanizm działania 22

unerwiające zwoje szyjne górne. Zazwojowe włókna współczulne kończą się 

w pobliżu pinealocytów i uwalniają noradrenalinę (NA), regulującą syntezę 

MEL [8].  

 
 
Ryc. 1. – Droga informacji świetlnej od siatkówki do szyszynki (A) i jej wpływ na 
biosyntezę melatoniny u ssaków (B). SCN - jądra nadskrzyżowaniowe podwzgórza, RHT 
- szlak siatkówkowo-podwzgórzowy, PVN - jądra przykomorowe, SCG - zwoje szyjne 
górne, NA – noradrenalina, TPH1 – hydroksylaza tryptofanu 1, AADC - dekarboksylaza 
L-aminokwasów aromatycznych, AA-NAT - aryloalkilo-amino-N-acetylo transferaza 
serotoninowa, HIOMT - transferaza hydroksyindolo-O-metylowa, AC - cyklaza 
adenylanowa, α1 i β1 – receptory adrenergiczne, P2Y1 – receptor purynergiczny. 
 
Fig. 1. Information pathway from the retina to the pineal gland (A) and its effect on the 
melatonin biosynthesis in mammals (B). SCN – suprahiasmaticus nucleus, RHT – retino-
hypothalamic tract, PVN – paraventricular nucleus, SCG – superior cervical ganglion, 
NA – noradrenaline, TPH1 – tryptophan hydroxylase 1, AADC – aromatic amino acid 
decarboxylase, AA-NAT – Arylalkilamine-N-Acetyltransferase, HIOMT – hydroxy-
indole-O-methyl transferase, AC – adenyl cyclase, α1 i β1 – adrenergic receptors, 
P2Y1 - purinergic receptor. 
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Noradrenalina uwalniana u ssaków w ciemności, wiążąc się z błonowymi 

receptorami β1-adrenergicznymi pinealocytów aktywuje cyklazę adenylanową, 

co prowadzi do wzrostu syntezy MEL [ryc. 1B]. To działanie NA jest 

wzmacniane przez jej wiązanie z obecnymi tam mniej licznymi receptorami 

α1-adrenergicznymi, których pobudzenie skutkuje wzrostem wewnątrzkomórko-

wego stężenia Ca2+ i aktywacją kinazy białkowej C (PKC). W fazie jasnej 

fotoperiodu wysoka aktywność elektryczna SCN hamuje wydzielanie NA, 

natomiast w ciemności (w skotofazie) niska aktywność SCN sprawia, że 

wzrastające wydzielanie NA stymuluje syntezę MEL szyszynkowej. Oprócz 

dróg współczulnych inicjujących syntezę MEL, aktywność szyszynki modulują 

projekcje nerwowe z centralnych obszarów mózgu. Biorą w tym udział różne 

neurotransmitery, takie jak glutaminian, GABA, acetylocholina, ATP, VIP, 

PACAP, NPY i substancja P. Powstała MEL nie jest magazynowana 

w szyszynce, ale dyfunduje natychmiast do naczyń włosowatych i płynu 

mózgowo-rdzeniowego [9]. Wydzielanie MEL jest zatem zsynchronizowane 

z cyklami światła i ciemności, osiągając w krwi młodych osób wartości 

od  ok. 10 pg/mL w dzień do ok. 200 pg/mL w nocnym szczycie. 
 

Biosynteza melatoniny, jej regulacja i metabolizm 
 

Inspiracją do poszukiwania w szyszynce aktywnej biologicznie substancji 

były poczynione jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku obserwacje, iż pod 

wpływem homogenatu szyszynki skóra ryb rozjaśnia się, a ekspozycja zwierząt 

na światło cofa ten efekt. Lekarz-dermatolog Aaron Lerner spodziewał się 

znaleźć w szyszynce związek naturalny, działający w podobny sposób na skórę 

ludzi. Wyizolowana z szyszynki i nazwana melatoniną (od greckich słów 

oznaczających skupianie melanoforów) cząsteczka o budowie metoksyindolu 

zrobiła karierę w wielu dziedzinach fizjologii [1], ale zawiodła oczekiwania 

odkrywcy. Można jednak sądzić, że liczne inne funkcje MEL, w których 

odkryciu i badaniu przez wiele lat Lerner uczestniczył osobiście (zmarł 
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w podeszłym wieku w roku 2006 [10]), zrekompensowały temu wielkiemu 

uczonemu brak spodziewanych efektów rozjaśniania skóry u ludzi.  

Substratem do biosyntezy MEL jest pochodzący z pokarmu aminokwas 

tryptofan, który w dwu kolejnych reakcjach (hydroksylacji i dekarboksy- 

lacji) zostaje przekształcony w serotoninę (5-hydroksytryptamina, 5-HT). 

Z serotoniny MEL powstaje w wyniku kolejnego działania dwu enzymów: 

arylo-alkilo-amino-N-acetylotransferazy serotoninowej (AA-NAT) i transferazy 

hydroksyindolo-O-metylowej (HIOMT) [ryc. 1B]. Transkrypcja genu i/lub 

aktywność enzymu AA-NAT są precyzyjnie regulowane przez NA, działającą 

u ssaków za pośrednictwem receptorów β1-adrenergicznych i wewnątrz-

komórkową ścieżkę regulacyjną: cAMP – kinaza białkowa PKA – CREB 

(ang. cAMP response element binding). Jest modulowana także przez inne 

receptory, które uruchamiają szlak Ca2+/PKC, takie jak adrenergiczne α1 i P2Y1 

purynergiczne, bowiem ATP jest wspólnie z NA uwalniany przez aktywowane 

neurony współczulne (unerwiające np. szyszynkę szczura) [11]. Regulacja 

syntezy MEL jest złożonym mechanizmem, obejmującym także aktywację 

AA-NAT przez fosforylację zależną od cAMP oraz jej stabilizację przez białko 

14-3-3. Podlega ona także regulacji zwrotnej pod wpływem zależnego od cAMP 

indukowanego wczesnego represora 3’,5’-cAMP oraz przez zależne od Ca2+ 

powstawanie antagonistycznego modulatora [12]. 

Wydzielona do krwi MEL jest metabolizowana głównie w wątrobie, gdzie 

najpierw podlega hydroksylacji w pozycji C6 przy udziale monooksygenaz 

cytochromowych P450, a następnie jest sulfonowana i wydalana głównie 

w postaci 6-sulfatoksymelatoniny (aMT6S). Bardzo małe jej ilości są sprzęgane 

z kwasem glukuronowym, bywa także poddawana demetylacji, przechodząc 

w prekursorową cząsteczkę N-acetyloserotoniny. Enzymatyczne przekształcenia 

MEL w innych tkankach są zróżnicowane, np. tkanki pochodzenia nerwowego, 

łącznie z szyszynką i siatkówką, zawierają enzymy deacetylujące MEL 

do 5-metoksytryptaminy [12]. Śladowe ilości MEL usuwane są z moczem 

w postaci niezmienionej [13]. MEL jest metabolizowana także nieenzy-

matycznie we wszystkich komórkach i pozakomórkowo pod wpływem wolnych 
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rodników i innych utleniaczy. Po zneutralizowaniu dwóch rodników 

hydroksylowych (OH*) przekształca się w cykliczną 3-OH-MEL, zaś w mózgu 

znaczne jej ilości są metabolizowane do pochodnych kynuraminowych, które 

także mają aktywność antywolnorodnikową. Są to: N1-acetylo-N2-formylo-5-

metoksykynuramina (AFMK) i w mniejszym stopniu N1-acetylo-5-metoksyky-

nuramina (AMK) [14].  

Wbrew początkowym doniesieniom, że prawie cała syntetyzowana przez 

szyszynkę MEL ulega enzymatycznemu rozkładowi w wątrobie, obecnie 

wiadomo, że ok. 30% ogólnej degradacji MEL odbywa się przez otwarcie 

pierścienia pirolowego i wytworzenie pochodnej kynuraminowej, AFMK [12]. 

W niektórych tkankach pozawątrobowych proces ten jest nawet bardziej 

intensywny, bowiem przy niskiej aktywności monooksygenazy P450 powstają 

małe ilości aMT6S, a głównym produktem utleniania MEL staje się AFMK. 

Kynuraminowy szlak metabolizmu MEL obejmuje powstawanie serii zmiataczy 

wolnych rodników: MEL → cykliczna 3-OH-MEL → AFMK → AMK, 

a przekształcenie MEL → AFMK jest związane z inaktywacją nawet czterech 

wolnych rodników. Kompletna kaskada przekształceń ma jednak miejsce 

jedynie w warunkach powstawania znacznych ilości rodnika OH*; w innych 

przypadkach procesy wolnorodnikowe kończą się na AFMK, a jej 

przekształcenie w AMK ma charakter enzymatyczny. 
 

Pozaszyszynkowa synteza melatoniny 
 

Powszechność występowania MEL w świecie ożywionym sugeruje, że jest 

to jedna z najstarszych cząsteczek sygnałowych na Ziemi [8]. Wykryto ją we 

wszystkich głównych jednostkach taksonomicznych, łącznie z bakteriami 

i jednokomórkowymi eukariota. Występuje u bezkręgowców i kręgowców, 

a także w różnych częściach roślin, takich jak: korzenie, stożek wzrostu, kwiaty 

czy nasiona. W niektórych roślinach MEL występuje szczególnie obficie. 

Do  chwili obecnej wykryto ją w ponad 20 gatunkach roślin jedno- 

i dwuliściennych, a w ziołach używanych w chińskiej medycynie jej zawartość 
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bywa ogromna, od 10 do ok. 4000 ng/g suchej masy. Jest znamienne, że te zioła, 

które w tradycyjnej medycynie chińskiej stosowano jako skutecznie opóźniające 

proces starzenia i w leczeniu chorób związanych z powstawaniem wolnych 

rodników, odznaczają się znaczną zawartością MEL [12]. Chroni ona przede 

wszystkim same rośliny przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i niekorzystnymi 

czynnikami środowiskowymi, może także pełnić podobną funkcję u spoży-

wających je osób. Z kolei MEL znajdująca się w nasionach przypuszczalnie 

dostarcza ochrony zarodkowi, pozostającemu w bardziej lub mniej suchym 

środowisku, w którym enzymy antyoksydacyjne nie mogą skutecznie działać ani 

podlegać aktywacji. Dlatego ważna staje się rola niewielkiej cząsteczki MEL 

jako skutecznego antyoksydanta, co znajduje potwierdzenie w fakcie 

wykrywania wysokiej zawartości MEL także w ziołach oraz innych roślinach 

regionu alpejskiego i śródziemnomorskiego. Rośliny te, narażone na skrajne 

temperatury i promieniowanie UV o znacznej intensywności, mogą wykorzy-

stywać właściwości antyoksydacyjne MEL do ochrony przed uszkodzeniami 

wywołanymi przez te czynniki. Podobnie jak zioła używane w medycynie 

chińskiej, znajdują także zastosowanie w medycynie niekonwencjonalnej [15]. 

U kręgowców głównym miejscem syntezy MEL jest szyszynka, ale jako 

pochodna innej wszechobecnej cząsteczki, serotoniny (5-HT), powstaje również 

w innych narządach i komórkach, takich jak: siatkówka, szpik kostny, przewód 

pokarmowy, skóra, płytki krwi czy limfocyty [16-21]. O ile jednak synteza 

i wydzielanie MEL przez szyszynkę są zsynchronizowane z cyklami światła 

i ciemności, a jej rytm znika po pinealektomii, to synteza pozaszyszynkowa 

może mieć charakter konstytutywny lub indukowany i nie przyczynia się do 

kształtowania mierzonego w krwi rytmu dobowego. Oznacza to, że ta część 

MEL nie służy zwierzęciu jako chemiczny sygnał ciemności, bowiem do 

synchronizacji rytmu dobowego wielu procesów w organizmie najwyraźniej 

wystarczają działające drogą endokrynową te stosunkowo niewielkie jej ilości, 

które produkuje szyszynka. Natomiast MEL pochodzenia pozaszyszynkowego 

jest odpowiedzialna za, bardzo znaczny niekiedy, lokalny wzrost stężenia 

i działa „na miejscu” (intra-, auto- i parakrynowo) jako lokalny przeciw-
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utleniacz i przeciwzapalny czynnik, chroniący przed stresem oksydacyjnym, 

infekcjami, toksynami, pasożytami i innymi zagrożeniami [22]. Na przykład: 

produkcja MEL w przewodzie pokarmowym (ang. gastro-intestinal tract, GIT) 

jest nierytmicznie konstytutywna, jej źródłem są przypuszczalnie bogate w 5-HT 

komórki enterochromafinowe śluzówki i wydaje się pełnić rolę w ochronie 

śluzówki żołądka przed kwaśnym środowiskiem. Jej poziom w jelicie cienkim 

człowieka przekracza 500 pg/mL, natomiast w osoczu maksimum nocne osiąga 

40-100 pg/mL [23]. Z kolei dobrym przykładem indukowanej syntezy MEL są 

komórki immunokompetentne, bowiem np. aktywacja mono- i wielojądrzastych 

komórek krwi i siary (ang. colostrum) ludzi i szczurów indukuje syntezę MEL. 

Fagocyty siary produkują MEL wyłącznie pod wpływem czynnika uszkadza-

jącego, a czasowy profil produkcji MEL idzie w ślad za fagocytozą i zabijaniem 

bakterii (tj. synteza MEL kończy się po sfagocytowaniu bakterii [24]). Rola 

MEL w układzie odpornościowym zostanie szczegółowo omówiona w dalszej 

części tego opracowania.  

Melatonina jest znakomicie rozpuszczalna w tłuszczach, gorzej w wodzie 

(współczynnik podziału oktanol: woda wynosi ok. 13), co jej znacznie ułatwia 

przekraczanie barier biologicznych. Dlatego po uwolnieniu do krążenia łatwo 

przenika do płynów ustrojowych, tkanek i przedziałów komórkowych (ślina, 

mocz, CSF, żółć, pęcherzyki przedowulacyjne, nasienie, płyn owodniowy, 

mleko). Ponieważ nie jest magazynowana w szyszynce, to jej poziom w osoczu 

w pełni odzwierciedla aktywność biosyntetyczną gruczołu. Jej biosynteza 

i wydzielanie ma miejsce w nocy; u ludzi, zależnie od chronotypu, osiąga 

maksimum ok. 3-4 nad ranem, zaś poziom dzienny jest niewykrywalny lub 

bardzo niski u osób nieaktywnych fizycznie. Amplituda rytmu MEL w krwi 

ludzi jest bardzo wysoka i zaliczana do najlepiej wyrażonych rytmów 

hormonalnych (nawet bardziej wyrazista niż rytm kortyzolu). Jeśli zaś 

oznaczenia MEL w krwi prowadzi się wystarczająco często (co 10-20 min.), 

to wykrywa się pulsacyjne zmiany jej poziomu. Jak dotąd nie wiadomo, czy 

te krótkotrwałe wahania stężenia MEL mają jakikolwiek związek z fazami snu. 

Tempo nocnej produkcji MEL u człowieka, wyliczone na podstawie analizy 
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seryjnych oznaczeń stężenia w osoczu waha się między 10 a 80 µg w ciągu 

nocy, co jest najniższą wartością dla sekrecji hormonów [8].  
 

Melatonina w życiu człowieka 
 

Przekraczająca barierę łożyskową MEL stanowi jeden z pochodzących od 

matki sygnałów, synchronizujących zegar biologiczny płodu, a po porodzie 

wpływ taki wywiera MEL zawarta w mleku matki. Wyraźny rytm dobowy MEL 

kształtuje się u noworodka w ciągu 3-4 początkowych miesięcy życia, po czym 

jej poziom nocny wzrasta, osiągając najwyższe wartości w wieku 3-6 lat [25].  

 
Ryc. 2. Kształtowanie się rytmu dobowego MEL u ludzi w okresie niemowlęcym (A) 
i jego zmiany związane z wiekiem (B). Rytm dobowy wyrażony jest jako nocno/dzienny 
stosunek (względny poziom) zawartości metabolitu 6-sulfatoksy-melatoniny (aMT6S) 
w moczu niemowląt (A) i względne stężenie MEL w osoczu (B) dzieci i osób dorosłych. 
 
Fig. 2. Development of the circadian rhythm of MEL in humans: during infancy (A) and 
subsequent age-related changes in adolescents and adults (B). Rhythmical changes are 
expressed as nocturnal/diurnal ratio (relative increase) of the 6-sulfatoxymelatonin 
(aMT6S) content in urine (A) and relative serum MEL concentration (B). 
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Od tego momentu rozpoczyna się postępujący wraz z wiekiem spadek 

poziomu MEL, aż o 80% do okresu dojrzewania płciowego [ryc. 2]. Zmiana ta 

nie jest jednak prostą konsekwencją wzrastającej masy ciała przy stałej 

produkcji MEL przez szyszynkę, która nie rośnie w okresie dzieciństwa [8]. 

Wykrycie receptorów MEL w każdym elemencie osi podwzgórzowo-

przysadkowo-gonadowej (HPG) oraz receptorów hormonów płciowych 

w szyszynce potwierdza istnienie wzajemnych zależności. Wykazano, że 

toniczne hamowanie przez MEL sygnału przekazywanego do przysadki przez 

podwzgórzowy hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) jest skutecznym 

mechanizmem chroniącym przed przedwczesnym dojrzewaniem, a ten hamujący 

wpływ MEL stopniowo spada w okresie dojrzewania w wyniku zmniejszonej 

ekspresji funkcjonalnych receptorów MEL w przysadce [9]. Na podstawie 

obserwacji klinicznych, dotyczących leczenia przedwczesnego dojrzewania przy 

użyciu analogów GnRH wydaje się, że ten spadek produkcji MEL nie jest 

wynikiem wpływu gonadotropin czy hormonów płciowych, wzrastających 

w okresie dojrzewania. U chłopców z zaburzeniami czynności gonad obserwuje 

się bowiem niski poziom MEL osoczowej. Podobnie nie wiadomo, czy przed-

owulacyjny spadek poziomu MEL, mogący ułatwiać wyrzut przysadkowego 

hormonu luteinizującego (LH), jest odpowiedzialny za owulację, choć MEL 

wydaje się modulować steroidogenezę, zwłaszcza produkcję progesteronu. 

Przejściowy wzrost MEL u kobiet podczas menopauzy jest najwyraźniej 

związany z dramatycznym spadkiem estrogenów, ponieważ z wiekiem rytm 

MEL raczej obniża się, wykazuje tendencję do przyspieszenia fazy i może 

całkiem zaniknąć. Nie jest pewne, czy jest on skutkiem postępującej kalcyfikacji 

szyszynki, ale na pewno efekt ten można łączyć z pojawiającymi się u osób 

w podeszłym wieku problemami z zasypianiem [26].  

Profil MEL osoczowej jest bardzo zróżnicowany międzyosobniczo, jednak 

nie jest wynikiem polimorfizmu enzymów szlaku jej biosyntezy. Natomiast 

u danej osoby wykazuje znaczną powtarzalność w kolejnych dobach, dlatego 

przy prawidłowo funkcjonujących nerkach i wątrobie jej osoczowe stężenie jest 

znakomitym wskaźnikiem aktywności biosyntetycznej szyszynki. U niektórych 
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osób nocny poziom MEL jest bardzo niski lub nawet niewykrywalny, ale nie 

stwierdza się u nich tego konsekwencji w postaci zaburzeń rytmu dobowego czy 

podatności na choroby.  

Krążąca w krwi MEL jest związana głównie z albuminami (70%), 

w mniejszym stopniu z orosomukoidem, kwaśną glikoproteiną osocza, 

wyspecjalizowaną w funkcjach transportowych, głównie w wiązaniu metali 

(Fe3+, Cu2+) i ich aktywnym transporcie przez błony [8]. Z krwi MEL łatwo 

przenika do wszystkich tkanek, również do mózgu. Bez przeszkód przekracza 

barierę krew-mózg, a badania pozytonową tomografią emisyjną (PET) wykazują 

jej maksymalny poziom w mózgu już po 6-8 minutach od jej podania (C11MEL). 

Tam także jest przekształcana w AFMK, zachowującą właściwość zmiatania 

wolnych rodników. Wspomniany już katabolizm MEL, usuwający z krążenia 

większość jej zawartości, zachodzi w wątrobie (hydroksylacja, sulfonowanie 

i sprzęganie z kwasem glukuronowym), a tylko 1% MEL przechodzi do moczu 

w formie niezmienionej [13]. Ocena poziomu wydalanej z moczem aMT6S, 

zgodnego z profilem MEL osoczowej, może służyć jako dobry sposób oceny 

funkcjonowania szyszynki. Metoda ta przydatna jest zwłaszcza u dzieci czy 

osób przebywających w warunkach trudnych do prowadzenia badań 

laboratoryjnych, np. u polarników, załóg statków kosmicznych czy łodzi 

podwodnych. Zaburzenia rytmu dobowego funkcji szyszynki, objawiające się 

opóźnieniem nocnego szczytu i podwyższeniem dziennego poziomu MEL, 

obserwuje się u pacjentów z marskością wątroby, zaś niewydolność nerek 

jest związana z wyższymi wartościami dziennymi MEL w krwi i aMT6S 

w moczu [8].  
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Transdukcja sygnału melatoninowego w komórkach 
docelowych 
 

Łatwo dyfundująca przez błony biologiczne MEL może wywierać swoje 

działanie w każdym miejscu organizmu, z udziałem receptorów lub bez nich.  

 
 
Ryc. 3. Mechanizmy uczestniczące w przekazywaniu sygnału MEL i niektóre efekty 
fizjologiczne jej działania. MT1, MT2, ROR, RZR – receptory wiążące MEL, pozostałe 
skróty zostały rozwinięte w tekście. Schemat wzorowany częściowo na schemacie 
zamieszczonym w pracy [12]. 
 
Fig. 3. Mechanisms involved in the MEL signal transduction and some physiological 
effects exerted by MEL. Abbreviations used are explained in the text. Scheme based 
partially on [12]. 
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Amfifilowy charakter cząsteczki MEL zapewnia plejotropowość jej 

efektów, które tylko częściowo wiążą się z powszechnością jej występowania, 

ale głównej przyczyny należy raczej upatrywać w mnogości zaangażowanych 

mechanizmów wewnątrzkomórkowych [ryc. 3]. 

Dzięki swoim dobrze znanym i stosunkowo silnym właściwościom 

antyoksydacyjnym, MEL funkcjonuje jako zewnątrz- i wewnątrzkomórkowy 

zmiatacz wolnych rodników, zarówno w środowisku polarnym jak 

i niepolarnym [14]. Tę funkcję przypisuje się raczej tej jej części, która 

powstaje pozaszyszynkowo. Krążąca we krwi, czyli syntetyzowana w szyszynce 

i kształtująca rytm dobowy ze wszystkimi tego konsekwencjami, MEL wywiera 

wiele efektów za pośrednictwem dobrze zdefiniowanych i szeroko roz-

powszechnionych receptorów błonowych MT1 i MT2 (dawniej odpowiednio: 

Mel 1a i Mel 1b), a u kręgowców niebędących ssakami występują dodatkowo 

receptory Mel 1c [27]. Ponadto, łatwo penetrująca błony cząsteczka MEL 

znajduje swoje receptory w błonie jądra komórkowego [28] oraz białka wiążące, 

zarówno na terenie cytozolu [29] jak i w błonie mitochondrialnej [30] 

[Tabela 1].  

Zdolność MEL do efektywnego zmiatania wolnych rodników, zwłaszcza 

szczególnie niebezpiecznych rodników hydroksylowych sprawia, że jej udział 

w detoksykacji i ochronie antyoksydacyjnej jest badany bardzo intensywnie. 

Okazało się, że jest znacznie bardziej skutecznym antyoksydantem niż inne 

znane naturalne związki o takiej funkcji np. tokoferole czy kwas askorbinowy 

[31]. Jest także aktywniejsza niż wiele jej analogów, co oznacza, że w tym 

działaniu istotnę rolę odgrywa struktura indolowa cząsteczki. 
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Tabela 1. Miejsca działania melatoniny w komórkach docelowych i sposób 
przekazywania sygnału.  
 
Table 1. melatoniny action in target cells and mechanisms involved in its signal 
transduction. 
 

Miejsce 
działania 

Sposób  
oddziaływania 

Efekty, przykładowy  
odnośnik do literatury 

Błona 
komórkowa 

Receptory związane z białkami G: 
MT1 (Mel 1a)  
MT2 (Mel 1b),  

Mel 1c (u gatunków nie będących 
ssakami) 

↓ Poziomu wewnątrzkomórkowego 
cAMP i/lub cGMP (białka Gi) lub  

↑ IP3 (białka Gs) [27] 

Cytozol Reduktaza chinonowa QR2/MT3 
Aktywacja procesów 

antyoksydacyjnych, detoksykacja  
[32, 33] 

Cytozol 
Wiązanie z białkami cytoszkieletu: 
kalmoduliną, kalretikuliną, tubuliną 

Obrót Ca2+, rearanżacja 
cytoszkieletu [29, 34, 35] 

Cytozol 
Zmiatanie wolnych rodników, 

aktywacja enzymów 
antyoksydacyjnych 

Ochrona przed stresem 
oksydacyjnym dzięki neutralizacji 
reaktywnych form tlenu i azotu, 

działanie przeciwzapalne [14, 31] 

Błona 
jądrowa 

Receptory ROR/RZR 

Wpływ na transkrypcję genów, 
kodujących cytokiny, endogenne 
opioidy, enzymy antyoksydacyjne 

[28, 37, 38] 

Błona mito-
chondrialna 

Pory (mtPTP) w błonie 
mitochondrialnej związane z 

wypływem Ca2+ i cytochromu c 

Stabilizacja potencjału błony 
mitochondrialnej, ochrona przed 

stresem i apoptozą towarzyszącym 
niedotlenieniu i reperfuzji [30] 

 

Działanie antyoksydacyjne MEL jest także pośrednie, polega bowiem na 

stymulowaniu ekspresji i/lub aktywności wielu enzymów antyoksydacyjnych tj.: 

peroksydazy i reduktazy glutationu, syntazy γ-glutamylo-cysteiny, hemo-

peroksydazy/katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej oraz blokowaniu enzymów 
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prooksydacyjnych tj. 5- i 12-lipooksygenazy czy syntazy NO. Wielkie znaczenie 

ma zwłaszcza zmniejszanie tworzenia NO, dzięki czemu powstaje wówczas 

mniej jego wysoce toksycznego metabolitu - peroksynitritu i jego dalszych 

pochodnych oraz rodników OH*. Wszystkie wymienione mechanizmy prowadzą 

do ograniczania procesów zapalnych [14].  

Receptory błonowe MEL o strukturze 7-miu typowych domen transbłono-

wych należą do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkami G o pod-

jednostkach Gi, Gs lub G0, od których zależy rodzaj uruchamianych 

przekaźników wewnątrzkomórkowych. U ludzi receptor MT1 wykazuje znacznie 

wyższe powinowactwo do MEL niż MT2, ale ogólna charakterystyka wiązania 

MEL jest podobna, a w tkankach docelowych występują oddzielnie lub łącznie. 

Poza OUN i siatkówką receptory MT1 zlokalizowano w układzie rozrodczym, 

krążenia i odpornościowym, ponadto w wątrobie, nerkach, pęcherzu 

moczowym, w skórze, gruczole mlecznym i wielu innych tkankach i narządach. 

Występowanie podtypu receptora MT2 jest bardziej ograniczone i choć uważany 

jest za charakterystyczny dla OUN, to wykryto go także w naczyniach 

krwionośnych, tkance płucnej, układzie rozrodczym i odpornościowym oraz 

w dwunastnicy i adipocytach [9, 27]. Pośrednictwo tych receptorów w SCN jest 

odpowiedzialne za efekty chronobiologiczne MEL, której wiązanie z MT1 

odpowiada za regulację aktywności elektrycznej głównego oscylatora, a z MT2 

za przesunięcia fazowe. Receptory występujące w tkankach obwodowych 

pośredniczą w kontroli stanu naczyń krwionośnych (związanie MEL 

z receptorami MT1 zasadniczo powoduje skurcz naczyń, zaś z MT2 wpływa 

przede wszystkim na ich rozkurcz) czy modulowaniu procesów 

odpornościowych. Jednym z najlepiej poznanych efektów post-receptorowych 

MT1 z udziałem białek Gi jest obniżanie wewnątrzkomórkowego cAMP z całą 

dalszą kaskadą przekaźnictwa sygnału, obejmującą obniżenie aktywności kinazy 

białkowej A i fosforylacji jądrowego czynnika CREB, wzrost wewnątrz-

komórkowego poziomu Ca2+ oraz trifosforanu inozytolu (IP3), a także dalsze 

efekty, np. wpływ na kanały K+ aktywowane jonami Ca2+. Receptory MT2 są 

z kolei sprzężone z transdukcją sygnału z udziałem fosfatydyloinozytoli, a także 
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z obniżeniem cAMP i cGMP. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia 

wykracza jednak znacznie poza ramy tego opracowania. 

Trzecie miejsce wiążące MEL, początkowo opisywane jako błonowy 

receptor MT3, obecnie zostało scharakteryzowane jako występująca w cyto-

plazmie reduktaza chinonowa 2, uczestnicząca w ochronie antyoksydacyjnej, 

dzięki zapobieganiu reakcjom transportu elektronów przez chinony [32, 33].  

Cytoszkielet jest ważną strukturą wewnątrzkomórkową, od której zależy 

morfologia i kształt komórki, warunkujące przebieg istotnych procesów 

fizjologicznych. Tworzy go sieć włókienek, zawierających mikrotubule, 

mikrofilamenty, włókna pośrednie oraz związane z nimi białka i jest bardzo 

zróżnicowany w zależności od typu komórek i pełnionych przez nie funkcji. Nie 

jest więc zaskoczeniem, że wnikająca do komórek MEL może wywierać wpływ 

na organizację i funkcjonowanie cytoszkieletu bądź poszczególnych jego 

elementów. Bimodalny wpływ MEL na organizację mikrotubul wykazano już 

dawno: MEL w obecności Ca2+ zwiększa polimeryzację tubuliny, co prowadzi 

do wydłużania mikrotubul, a odwrotny efekt ma miejsce w warunkach bez Ca2+. 

Antagonizm MEL i kalmoduliny (CaM) wykazano w układzie doświadczalnym, 

w którym MEL przeciwdziałała rozrywaniu mikrotubul pod wpływem 

kompleksu Ca2+/CaM [29]. Wpływ MEL na organizację cytoszkieletu odbywa 

się bez pośrednictwa receptorów błonowych, bowiem ma miejsce także 

w obecności luzindolu, antagonisty obu typów receptorów błonowych oraz 

w preparatach nie zawierających błony plazmatycznej, białek błonowych 

i receptorów. Także metodą symulacji dynamiki molekularnej potwierdzono, że 

do bezpośredniego oddziaływania MEL z CaM dochodzi jedynie w obecności 

Ca2+ [34]. Sugeruje się także, że hamowanie u szczura mózgowej syntazy NO 

(nNOS) zachodzi dzięki interakcjom MEL i jej pochodnych kynureninowych 

z CaM, choć z kolei w siatkówce chomika takie hamowanie przez MEL jest 

niezależne od CaM. Wiążące się z CaM małe cząsteczki hydrofobowe, do 

których zaliczana jest także MEL, uniemożliwiają jej oddziaływania z innymi 

białkami i dlatego mogą być brane pod uwagę jako potencjalne leki 
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onkologiczne, bowiem nadmierny wzrost komórek nowotworowych jest 

stymulowany przez podwyższony poziom CaM [29]. 

Kolejnym białkiem wewnątrzkomórkowym wiążącym MEL, uczestni-

czącym w sygnalizacji wapniowej, jest kalretikulina (CaR), powszechnie 

występujące i wysoce konserwowane białko siateczki śródplazmatycznej (ER). 

Białko to jest wielofunkcyjne, m.in. reguluje adhezję komórek przez 

oddziaływanie z integrynami i ekspresję genów wrażliwych na steroidy, co jest 

o tyle nieoczekiwane, że jest to białko związane z ER, zaś receptory steroidowe 

znajdują się w cytozolu lub w jądrze. Istnieją dowody na równoległość działania 

CaR i CaM w przekazywaniu do jądra komórkowego sygnału MEL, która wiąże 

obydwa białka jedynie w obecności Ca2+. Kalretikulina uczestniczy w eksporcie 

receptorów glikokortykoidów do jądra, a z kolei MEL chroni przed apoptozą 

indukowaną przez glukorotykoidy, regulując ekspresję ich receptorów [35]. 

Przedstawione wyniki badań sugerują więc, że interakcja miedzy MEL i CaR 

(oraz CaM) może mieć fizjologiczne znaczenie w regulacji ekspresji wielu 

receptorów jądrowych.  

Neuroprotekcyjne działanie MEL w niedotlenieniu mózgu początkowo 

przypisywano jej właściwościom antyoksydacyjnym. Jednak zarówno w bada-

niach izolowanych neuronów prążkowia szczurów in vitro jak i w modelu udaru 

mózgu in vivo wykazano, że MEL dodana w warunkach niedotlenienia 

i reperfuzji istotnie obniżała wypływ cytochromu c z mitochondriów, czemu 

towarzyszył spadek aktywacji kaspazy 3 i apoptotycznej fragmentacji DNA. 

Na poziomie organizmu oznaczało to zmniejszenie utraty neuronów i objętości 

obszaru objętego udarem [30]. Ten efekt MEL wynika z jej bezpośredniego 

zapobiegania tworzeniu się poru (ang. „mega channel” czyli mitochondria 

permeability transition pore, mtPTP) nadającego przejściowo zwiększoną 

przepuszczalność wewnętrznej błonie mitochondrialnej, otwierając drogi 

ucieczki Ca2+ do cytozolu. Pory te są kompleksowymi strukturami, tworzącymi 

się w miejscu kontaktu zewnętrznej i wewnętrznej błony mitochondrialnej 

w warunkach stresu oksydacyjnego (wysoki poziom Ca2+ i niski ATP). Kontakt 

ten powoduje rekrutację wielu białek, w tym Bax i Bad, tworzących w ten 
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sposób por o wysokiej przewodności. Wiązanie MEL pełni zatem rolę 

stabilizatora potencjału błony mitochondrialnej. Nie można również wykluczyć 

drogi pośredniej, bowiem MEL powoduje wzrost aktywności peroksydazy 

glutationu i stymuluje ekspresję genów kodujących izoformy Mn i Cu/Zn 

dysmutazy ponadtlenkowej, a także zapobiega aktywacji czynnika transkrypcyj-

nego NF-κB. Ten ostatni mechanizm może zapobiegać ekspresji indukowanej 

syntazy NO (iNOS), która jest głównym źródłem szkodliwego NO lub jego 

metabolitu - peroksynitritu. Ostatnio wykazano, że NO wpływa na znaczny 

i potencjalnie proapoptotyczny wzrost poziomu Ca2+ w cytozolu, za pośred-

nictwem aktywowanego mtPTP [30]. 

Z wyjątkiem działania antyoksydaycjnego i modyfikowania cytoszkieletu, 

które nie jest receptorowe, inne funkcje MEL odbywają się za pośrednictwem 

receptorów błonowych lub jądrowych. Jądrowa lokalizacja receptorów MEL 

może się wiązać z jej efektami na poziomie genomu, obejmującymi już znaną 

regulację mRNA enzymów antyoksydacyjnych czy iNOS. Do tej pory 

wprawdzie nie znaleziono genu, którego ekspresja byłaby bezpośrednio 

związana z aktywacją receptorów błonowych, ale badania z użyciem 

synergistycznego efektu dwóch selektywnych agonistów receptorów błonowych 

(S 20098) i jądrowych (CGP 52608) wykazały wpływ MEL na produkcję IL-6 

przez ludzkie komórki jednojądrzaste, co popiera pogląd o istnieniu jej 

receptorów jądrowych [36]. Po wykazaniu, że MEL jest ligandem dla 

receptorów sierocych ROR, znaleziono jej jądrowy efektor w postaci represji 

genu 5-lipoksygenazy w ludzkich limfocytach B [37]. Można zatem 

przypuszczać, że sygnalizacja jądrowa jest jednym z mechanizmów, którymi 

posługuje się MEL w komórkach docelowych [20, 38, 39]. Dodatkowych 

dowodów na udział receptorów jądrowych w odbiorze sygnału melatoninowego 

dostarczają badania prowadzone na komórkach układu odpornościowego, 

zostaną omówione bardziej szczegółowo w dalszej części tego opracowania.  
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Funkcje melatoniny 
 

Filogenetycznie konserwowana i wielofunkcyjna cząsteczka MEL jest 

zaangażowana w modulowanie tak wielu procesów fizjologicznych, że chyba 

łatwiej byłoby wymienić te, w których dotychczas nie wykazano jej działania. 

Funkcje biologiczne MEL można w pewnym uproszczeniu podzielić na 

związane z jej rolą przekaźnika informacji o warunkach świetlnych otoczenia 

(rytmy dobowe, dojrzewanie, adaptacje sezonowe) oraz na wynikające z jej 

aktywności immunomodulacyjnych i antyoksydacyjnych czyli funkcje 

ochronne. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione szczegółowo tylko 

niektóre z nich.  
 

Melatonina jako synchronizator rytmów i cykli biolo gicznych 
 

Hamowanie światłem aktywności biosyntetycznej szyszynki sprawia, że 

okres ciemności jest u wszystkich kręgowców związany ze wzrostem poziomu 

MEL, która jest dlatego nazywana „biochemicznym substratem ciemności”. 

Pomimo uniwersalnego wzorca wydzielania, efekty obwodowe MEL są różne 

u poszczególnych gatunków, w zależności od dziennego czy nocnego trybu 

życia. Oznacza to, że nocny wzrost poziomu MEL osoczowej będzie dla 

człowieka (i innych ssaków o dziennej aktywności lokomotorycznej, np. dla 

psów czy bydła) informacją o rozpoczęciu pory snu i okresu ułatwionego 

zasypiania, natomiast ten sam sygnał u gryzoni laboratoryjnych o nocnym trybie 

życia (myszy, szczury) oznacza rozpoczęcie okresu aktywności ruchowej, 

a także poszukiwanie pokarmu. Ponieważ aktywność zegara molekularnego 

zlokalizowanego w SCN jest taka sama u gatunków o dziennym i nocnym 

wzorcu aktywności ruchowej (wysoka w ciągu dnia i niska w nocy), oznacza to, 

że różna „interpretacja” sygnału melatoninowego odbywa się poza tą strukturą 

w OUN, a być może w tkankach docelowych [9, 30, 40].  

Jedną z pierwszych poznanych funkcji MEL (obok rozjaśniania skóry ryb 

czy płazów) był udział w synchronizacji pory rozrodu zwierząt dziko żyjących 
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z warunkami środowiskowymi w taki sposób, aby pojawienie się potomstwa 

przypadało na najkorzystniejszy po temu okres, kiedy zarówno warunki 

klimatyczne (temperatura, wilgotność) jak i przyjazne otoczenie (obecność 

pożywienia, kryjówek) ułatwiają wychowanie młodych [2]. Tu także ujawnia się 

uniwersalność sygnału MEL, służącego zwierzętom jako „zegar i kalendarz” 

[41], czyli rola przekaźnika informacji o tym, że okres nocy wydłuża się (jesień) 

lub skraca (wiosna). Jednak fizjologiczna interpretacja tego faktu jest 

zróżnicowana gatunkowo. Mimo bowiem generalnego poglądu, że MEL hamuje 

funkcjonowanie osi HPG na każdym jej poziomie [12], jest oczywiste, że 

inaczej na ten sygnał reagują reproduktory dnia długiego (np. ptaki, łączące się 

w pary i budujące gniazda na wiosnę, kiedy noc się skraca), a inaczej żyjące 

w naturze duże ssaki strefy umiarkowanej (np. jelenie), których okres godowy 

(słynne „rykowiska jeleni”) przypada na jesień. Dla nich bowiem skracający się 

dzień, a raczej wydłużony okres nocnej syntezy MEL, jest sygnałem do podjęcia 

aktywności rozrodczej. Efekty obwodowe wywierane przez MEL również 

w tym układzie zależą od sposobu, w jaki tkanki docelowe (OUN, przysadka, 

gonady oraz drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe) odbierają przyniesiony 

przez nią sygnał. Muszą posiadać receptory MEL o dużym powinowactwie, 

mogące nie tylko odebrać informację melatoninową, ale także odróżnić jej 

krótką (< 10 h) lub długą (> 12 h) obecność w ciągu doby. Te czujniki pulsów 

MEL nazwano także „komórkami kalendarzowymi”, bowiem są wyposażone 

zarówno w mechanizm rejestrujący zmiany czasu trwania tego sygnału, jak 

również mogą wpływać na przebieg reakcji fizjologicznych i/lub behawio-

ralnych (czyli regulować sezonowość rozrodu) [42]. Wykrycie receptorów MEL 

w gonadach, a hormonów płciowych w szyszynce, potwierdza istnienie 

oddziaływań dwukierunkowych. 

Pulsacyjne uwalnianie GnRH z małego skupiska neuronów podwzgórzo-

wych pozostaje pod kontrolą MEL, powodującej obniżenie ekspresji genu 

kodującego GnRH. Z kolei receptory MEL znalezione w przysadce pośredniczą 

w hamowaniu przekaźnictwa GnRH i następczej sekrecji gonadotropin (głównie 

u osobników neonatalnych). Wykryte w pars tuberalis przysadki komórki 



Melatonina u ssaków, funkcje i mechanizm działania 40

produkujące prolaktynę uznano za „komórki kalendarzowe”, ponieważ z jednej 

strony odznaczają się znaczną ekspresją receptorów MEL typu MT1, z drugiej 

zaś pośredniczą w sezonowości rozrodu np. u owiec. U tych zwierząt aktywność 

gonad jest pobudzana jesienią i blokowana latem, co oznacza, że MEL 

stymuluje ich funkcje rozrodcze, wpływając na pulsy uwalniania gonadotropiny 

LH [43]. Z kolei u ludzi toniczne hamowanie przez MEL sygnału Ca2+ 

przekazywanego do przysadki przez GnRH jest skutecznym mechanizmem 

chroniącym przed przedwczesnym dojrzewaniem. Wpływ ten stopniowo spada 

w okresie dojrzewania w wyniku zmniejszonej ekspresji funkcjonalnych 

receptorów MEL w przysadce [12]. 

Dotychczas wykazano wiele różnych funkcji fizjologicznych MEL u ludzi, 

wśród których należy wymienić: kontrolę rytmu dobowego, w tym snu 

i czuwania, ułatwianie zasypiania, regulację ciśnienia krwi, funkcji nerek, 

modulowanie procesów odpornościowych, działanie ochronne w układzie 

pokarmowym i metabolizmie kości, zmiatanie wolnych rodników i ochronę 

antyoksydacyjną, kontrolę tempa metabolizmu, wzrostu nowotworów i wiele 

innych [11]. Na niektóre z nich zwrócimy szczególną uwagę w dalszej części 

tego opracowania.  

Podstawowe objawy zaburzenia rytmu dobowego, głównie w postaci 

niepełnowartościowego snu, są u ludzi związane z ociemniałością, przekra-

czaniem stref czasowych, pracą zmianową, zespołami opóźnionego lub 

wczesnego zasypiania, a także u osób w podeszłym wieku, najprawdopodobniej 

w związku z osłabieniem wyrazistości rytmu dobowego syntezy MEL [8, 9]. 

U osób ociemniałych brak sygnału świetlnego, synchronizującego działanie 

zegara endogennego powoduje występowanie wolnobiegnącego (ang. free 

running) rytmu dobowego snu i czuwania, objawiającego się m.in. popołudnio-

wymi drzemkami. W wielu przypadkach, choć nie zawsze, podawanie 

egzogennej MEL sprzyja korygowaniu rytmu dobowego ze względu na jej 

działanie jako czynnika „otwierającego bramy snu” [44]. Z kolei praca 

zmianowa lub po prostu wystarczająco długi kontakt człowieka w nocy 

z pulsami światła o parametrach odpowiadających zwykłemu oświetleniu 
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stosowanemu w życiu codziennym, powoduje zaburzenie normalnego nocnego 

wzrostu syntezy MEL w szyszynce (ang. chronodisruption), pociągającego 

za sobą wiele komplikacji zdrowotnych [5].  

Coraz bardziej powszechne w krajach rozwiniętych „skażenie światłem” 

oraz niewłaściwie aplikowane cykle światła i ciemności, wynikające zwłaszcza 

z pracy zmianowej i lotów transkontynentalnych, desynchronizują wewnętrzny 

zegar człowieka nie tylko w stosunku do warunków środowiskowych, ale także 

rytmy poszczególnych procesów, w tym hormonalne, względem siebie. 

To z jednej strony utrudnia takim osobom normalne zasypianie, z drugiej zaś 

powoduje rozregulowanie ich procesów fizjologicznych i metabolizmu, co może 

wywoływać problemy zdrowotne. Istnieją uzasadnione przypuszczenia, 

że objawiają się one takimi zaburzeniami jak zwiększona częstotliwość 

chorób nowotworowych, otyłości czy cukrzycy drugiego typu, zaliczanych 

do  tzw. chorób cywilizacyjnych. Uwzględniając te fakty, Narodowy 

Instytut Środowiskowych Nauk o Zdrowiu USA (ang. National Institute of 

Environmental Health Sciences, NIEHS) powołał we wrześniu 2006 roku grupę 

roboczą uczonych różnych specjalności, których zadaniem jest rozpoznanie 

wszelkich możliwych powiązań pomiędzy warunkami świetlnymi otoczenia 

a zdrowiem ludzi. Ponadto zajęli się oni wytyczeniem niezbędnych działań 

prewencyjnych i leczniczych, mogących w nieodległej przyszłości ułatwić 

aplikację osiągnięć podstawowych badań naukowych z zakresu chronobiologii 

i chronomedycyny [45]. 
 

Rola ochronna melatoniny w przewodzie pokarmowym 
 

Ilość MEL produkowanej w przewodzie pokarmowym (ang. gastro-

intestinal tract, GIT) znacznie przewyższa pochodzącą z szyszynki [23], ale rola 

jaką tam pełni jest ciągle jeszcze mało poznana. Uwalnianie MEL wraz z 5-HT 

przez komórki enterochromafinowe śluzówki GIT sugeruje antagonizm 

funkcjonalny obu związków: MEL przeciwdziała stymulacji przez 5-HT 

wydzielania soku żołądkowego, jej efektom skurczowym w jelicie, 
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modulowaniu szybkości przechodzenia pokarmu przez GIT. Jest uwalniana 

lokalnie w odpowiedzi na infuzję lipidów i wówczas wywiera modulujący 

wpływ na opróżnianie żołądka. Odstawienie pokarmu skutkuje wzrostem 

poziomu MEL w GIT, która działając auto- i parakrynowo wpływa na śluzówkę 

oraz aktywność elektryczną i skurczową mięśniówki gładkiej jelita. Uważa się 

ją za ważny środek w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń jelita grubego, 

łącznie z rakiem [46].  

Stężenie MEL w GIT znacznie wzrasta po posiłku (w czym rolę 

stymulującą wydaje się pełnić tryptofan pokarmowy, prekursorowa cząsteczka 

szlaku biosyntezy MEL), bierze udział w pobudzaniu sekrecji enzymów soku 

trzustkowego dzięki aktywacji cholinergicznego odruchu jelitowo-trzustkowego, 

obejmującego kompleks nerwu błędnego i pośrednictwo cholecystokininy 

(CCK). Można ją zatem traktować jako bardzo ważny czynnik fizjologiczny 

odpowiedzialny za poposiłkową stymulację zewnątrzwydzielniczej funkcji 

trzustki, a także chroniący trzustkę przed uszkodzeniem i stanami zapalnymi. 

Łagodzenie ostrego stanu zapalnego trzustki przez MEL jest kompleksowe, 

obejmuje bowiem poprawę obrony antyoksydacyjnej dzięki zmiataniu wolnych 

rodników i podwyższaniu aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, stymulację 

produkcji białek szoku cieplnego, redukcję napływu neutrofilów, modulowanie 

produkcji cytokin (wzrost przeciwzapalnej IL-10 i spadek prozapalnego TNF-α), 

ograniczenie apoptozy i nekrozy uszkodzonej tkanki oraz poprawę przepływu 

krwi przez trzustkę [47]. Mimo pewnych różnic w mechanizmie działania na 

aktywność sekrecyjną żołądka i trzustki, MEL powstająca lokalnie w GIT 

wywiera podobnie istotne działania chroniące przed uszkodzeniem żołądka, 

przyspiesza bowiem gojenie się chronicznych wrzodów żołądka stymu- 

lując lokalne mikrokrążenie oraz współdziała z prostaglandynami, NO 

i neuropeptydami [48].  
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Działanie immunomodulacyjne melatoniny 
 

Pierwsze doniesienia o udziale szyszynki, a więc i MEL, w immuno-

modulacji datują się już od końca lat 70. XX wieku, kiedy wykazano, że 

pinealektomia gryzoni laboratoryjnych prowadzi do upośledzenia odporności 

[49]. Nieco później zespół Maestroniego jako pierwszy wykazał, że MEL 

podawana immunizowanym myszom zwiększa produkcję przeciwciał, w czym 

pośredniczą endogenne opioidy (tzw. MIIO czyli melatonin induced immuno 

opioids), powstające pod jej wpływem w aktywowanych komórkach 

odpornościowych [50]. W ślad za tymi doniesieniami zaczęto z powodzeniem 

wykrywać receptory MEL w narządach i komórkach układu odpornościowego 

różnych kręgowców [51]. Pojawiały się także liczne publikacje, w których 

badano rezultaty pinealektomii bądź podawania MEL w układzie odpornościo-

wym, stosując różnorodne podejścia eksperymentalne in vivo i in vitro [52, 53]. 

Często skutki działania MEL obserwowane in vitro i in vivo są różne, świadcząc 

dobitnie o możliwości jej działania także pośredniego, przez wpływ na 

hormonalne osie regulacyjne, np. na HPG czy oś stresową HPA [54].  

Skutki podawania MEL in vivo są w układzie odpornościowym ogromnie 

różnorodne i zależne od wielu czynników. Wśród nich należy wymienić nie 

tylko gatunek badanego zwierzęcia, jego wiek, płeć, porę doby i sezon, ale także 

sposób podawania, dawkę oraz długość okresu stosowania MEL, czy wreszcie 

układ doświadczalny i sposób oceny funkcji odpornościowych. Generalnie 

istnieje zgodność, że MEL pobudza procesy odpornościowe, zwłaszcza 

w sytuacjach ich upośledzenia w wyniku stresu, immunosupresji czy w związku 

z zaawansowanym wiekiem. Pinealektomia myszy powoduje dysfunkcję ich 

grasicy, obniża aktywność komórek NK, zmniejsza produkcję cytokin 

(zwłaszcza IL-2). Natomiast traktowanie egzogenną MEL skutkuje wzrostem 

ekspresji genów kodujących wiele cytokin (TGF-β, TNF-α, IL-1β, IFN-γ) 

w splenocytach i komórkach efektorowych stanu zapalnego oraz wywiera 

wpływ stymulujący na cały szereg wskaźników odpornościowych, np. 

cytotoksyczność zależną od przeciwciał, prezentację antygenów przez 
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makrofagi śledzionowe czy produkcję hormonów grasicy [53]. Natomiast efekty 

MEL oceniane w układzie in vitro bywają kontrowersyjne, ale zazwyczaj uznaje 

się, że wpływa ona na proliferację limfocytów i powstawanie w nich cytokin. 

Znane są zatem doniesienia, wskazujące na stymulację, brak wpływu lub 

hamowanie proliferacji pobudzonych limfocytów, co być może jest skutkiem 

maskowania efektów MEL dodawanej do hodowli komórkowych przez 

endogenną MEL, powstającą w aktywowanych komórkach odpornościowych 

[20]. Niektóre efekty wywoływane przez MEL w komórkach odpornościowych 

przedstawiono na ryc. 4. 

Jak już bowiem wcześniej wspomniano, indukowana synteza MEL ma 

miejsce w komórkach odpornościowych [24], a pierwsze doniesienia 

o przekształceniach 5-HT prowadzących do powstawania MEL w jedno-

jądrzastych leukocytach krwi obwodowej (PBMC) u ludzi sięgają jeszcze 

początku lat 90. ubiegłego wieku [55]. Znacznie później [20, 53] wykazano, że 

w hodowlach limfocytów ludzkich stymulowanych suboptymalnymi dawkami 

mitogenu (PHA) wydzielane są znaczne ilości MEL, która wpływa na ekspresję 

IL-2 i jej receptora IL-2R. Znoszenie tych efektów, które badano stosując 

zarówno inhibitory biosyntezy MEL jak i blokery jej receptorów błonowych 

i jądrowych dowodzi, że powstająca w limfocytach MEL wywiera swoje efekty 

intra-, auto- oraz parakrynowo, interferując w niektórych układach eksperymen-

talnych z efektami MEL egzogennej. Dalsze badania tego samego zespołu [38] 

wykazały kooperację z prostaglandyną PGE2 egzogennej MEL, działającej 

za pośrednictwem receptora błonowego MT1 oraz powstającej endogennie 

MEL, kontrolującej ekspresję receptora jądrowego RORα, w regulacji syntezy 

IL-2 w ludzkich PBMC i linii komórek Jurkat. 
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Ryc. 4. Niektóre efekty wywierane przez MEL w układzie odpornościowym. EC – 
komórki nabłonka grasicy, N – granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), NK – komórki 
NK, LiT – limfocyty T, LiB – limfocyty B, Mo – monocyty, Th1 – limfocyty T 
zaangażowane w immunologiczną odpowiedź typu Th1, T - tymocyty, ADCC – 
cytotoksyczność zależna od przeciwciał, GM-CFU – komórki prekursorowe linii 
mieloidalnej, +/- pobudzanie/hamowanie. Pozostałe objaśnienia w tekście.  
Schemat wzorowany częściowo na [36]. 
 
Fig. 4. Main effects exerted by MEL in the immune system: EC – thymic epithelial cells, 
N – neutrophil, NK – natural killer cells, LiT – lymphocyte T, LiB – lymphocyte B, 
Mo – monocyte,Th1 - lymphocyte involved in Th1 mediated immune response, 
ADCC - antibody dependent cytotoxicity, GM-CFU – precursors of the myeloid cells,  
+/- stimulation/inhibition. Additional explanations in the text.  
Scheme based partially on [36]. 
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Postulowany mechanizm oddziaływań receptora błonowego z jądrowym 

(MT1 – RORα), kontrolujący produkcję IL-2 w pobudzonych komórkach 

odpornościowych obejmuje przeciwdziałanie wzrostowi cAMP, wywołanemu 

przez PGE2, co prowadzi do stymulacji RORα i IL-2. Nie wiadomo natomiast, 

czy w przypadku braku egzogennej MEL sygnał pochodzący z RORα moduluje 

ekspresję IL-2 [20].  

Melatonina wydaje się także pełnić istotną rolę w ochronie przed 

infekcjami wirusowymi i stanami zapalnymi, wywołanymi przez bakterie lub 

endotoksyny takie jak lipopolisacharyd (LPS) otoczek bakteryjnych, indukujący 

tworzenie licznych mediatorów zapalenia, zwłaszcza TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12, 

IFN-γ czy NO. Przeciwzapalne działanie MEL zawdzięczamy omówionej już 

wcześniej szczególnej aktywności tej cząsteczki oraz jej kynuraminowych 

pochodnych jako zmiataczy wolnych rodników [14], a także udziałowi 

w modulowaniu aktywności enzymów anty- i prooksydacyjnych [31]. W wielu 

stanach patologicznych, związanych ewidentnie z produkcją wolnych rodników 

i stresem oksydacyjnym (np. choroba Alzheimera) stwierdza się znacznie niższy 

niż u zdrowych osób poziom MEL. Nie są jednak znane relacje przyczynowo-

skutkowe tej zależności, tj. nie wiadomo, czy niski poziom MEL wynika ze 

znacznego jej zużywania jako zmiatacza wolnych rodników tlenowych 

i azotowych, czy też niski jej poziom jest jedną z przyczyn rozwoju stanu 

chorobowego. Wydaje się bowiem, że wiele sytuacji, związanych ze stresem 

generującym wolne rodniki, powoduje z jednej strony wzmożoną syntezę MEL, 

a  z drugiej znaczne jej zużywanie. Tłumaczyłoby to pozorny paradoks 

zwiększonej syntezy MEL w sytuacjach stresowych, w których jednocześnie 

stwierdza się jej obniżony poziom [22]. 

Ostatnia dekada przyniosła także doniesienia o powstawaniu i obecności 

melatoniny w szpiku kostnym [19], a więc w narządzie hematopoetycznym, 

w którym niedojrzałe komórki odpornościowe powstają przez całe życie 

osobnika lub przechodzą tam „edukację” związaną z nabywaniem kompetencji 

immunologicznej (limfocyty B ssaków). Funkcja MEL szpikowej nie jest do 

końca wyjaśniona, choć z całą pewnością należy ją wiązać z ochroną 
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newralgicznego miejsca o wysokim tempie metabolizmu, przed związanym 

z nim możliwym stresem oksydacyjnym.  

Z kolei rola MEL jako czynnika antynowotworowego jest przedmiotem 

wielu badań, także o charakterze klinicznym, lecz prezentacja tego zagadnienia 

nie mieści się w profilu niniejszego opracowania. Dla zainteresowanych 

Czytelników cytujemy kilka wybranych najnowszych artykułów przeglądowych, 

których znaczne ilości pojawiają się nieustannie w fachowym piśmiennictwie 

[45, 56-58]. 
 

Szyszynka, melatonina, reakcja zapalna i stres  
 

Mechanizmy obronne ssaków obejmują szereg sekwencyjnie przebiega-

jących zintegrowanych procesów, których zadaniem jest z jednej strony 

zainicjowanie skutecznej obrony przed patogenem, a z drugiej ograniczenie 

zakresu tej obrony, chroniące tkanki przed nadmiernym uszkodzeniem 

i wspomagające procesy naprawcze np. gojenie się ran. Dlatego każda reakcja 

obronna składa się z początkowej fazy prozapalnej, po której następuje 

aktywacja czynników przeciwzapalnych, a ich wzajemne zrównoważenie 

gwarantuje skuteczność obrony. Pierwszą fazę rozwoju zapalenia stanowi 

napływ leukocytów krwi obwodowej do miejsca uszkodzenia, a MEL hamuje 

nie tylko ich toczenie się i przyleganie do śródbłonka naczyniowego, ale także 

blokuje przepuszczalność naczyń. Wpływ ten jest zależny od jej stężenia, 

bowiem nocny szczyt syntezy endogennej MEL jest czynnikiem hamującym 

rozwój procesów zapalnych [59].  

W ostatnich latach zespół prof. Reginy Markus opublikował szereg prac, 

wiążących rozwój nieswoistej i swoistej reakcji odpornościowej z funkcją 

szyszynki i regulacją powstawania w niej MEL [60, 61]. W sytuacji zagrożenia, 

kiedy pilne i ważne jest uruchomienie procesów zapalnych, organizm „znajduje 

sposób” na obniżenie poziomu MEL (nocnego wyrzutu z szyszynki), mającej 

silne działanie przeciwzapalne. Odpowiada za to powstający w początkowej 

fazie prozapalny TNF-α, zdolny do krótkotrwałego hamowania syntezy MEL. 



Melatonina u ssaków, funkcje i mechanizm działania 48

W szyszynkach szczurów badanych in vitro wykazano trwające do 12 h 

zmniejszenie syntezy MEL, dzięki wyłączeniu transkrypcji genu Aa-nat [62]. 

Także u kobiet z ostrym zapaleniem piersi spadek nocnego szczytu MEL okazał 

się istotnie skorelowany ze wzrostem poziomu krążącego TNF-α [24]. 

Szyszynkowa synteza MEL jest zatem modulowana przez cytokiny, które 

podobnie jak TNF-α, aktywują wewnątrzkomórkową ścieżkę sygnałową 

czynnika transkrypcyjnego NF-κB, dla którego znaleziono miejsca wiążące 

w sekwencji nukleotydowej promotora i pierwszego intronu genu Aa-nat 

szczura. Co więcej, jądrowa translokacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB 

była hamowana przez kortykosteroidy, hormony o znanym działaniu przeciw-

zapalnym, co prowadziło do przywrócenia normalnej syntezy MEL [63]. 

Na początku zapalenia, kiedy poziom TNF-α jest wysoki, nocny wzrost MEL 

ulega supresji, ale szybko po tym, jak poziom TNF-α obniża się poniżej 

poziomu detekcji, nocny wyrzut MEL wraca do normy. Jednocześnie, 

aktywowane leukocyty syntetyzują MEL w miejscu objętym stanem zapalnym, 

która z jednej strony wywiera lokalnie działanie przeciwzapalne, a z drugiej 

stymuluje syntezę IL-2 i jej receptora, co aktywuje komponentę swoistą reakcji 

immunologicznej [24].  

Oznacza to, że produkowana w szyszynce jako hormon ciemności MEL 

utrudnia (ale nie uniemożliwia) rozwój reakcji zapalnej, będącej warunkiem 

naturalnej obrony organizmu. Z kolei te cząsteczki MEL, które powstają 

lokalnie w miejscu zapalenia, łagodzą jego przebieg, zamykając tym samym 

pętlę informacyjną między szyszynką a pobudzonym układem odpornościowym. 

O ile jednak wydzielane na początku cytokiny prozapalne hamują syntezę MEL, 

to mediatory przeciwzapalne, do których należą glukokortykoidy nadnerczowe 

(GR), powstające w wyniku umiarkowanej aktywacji osi stresowej HPA, 

działają na szyszynkę stymulująco (u szczurów), także interferując z jej rytmem 

dobowym, dostosowanym do cyklu światła i ciemności [61]. W szyszynce 

szczura występują receptory dla GR, za pośrednictwem których wzrasta 

stymulowana NA produkcja MEL, co wykazano zarówno in vivo jak i in vitro. 

Mechanizm tego działania jest już częściowo znany, bowiem GR za 
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pośrednictwem swoich receptorów wyłączają ścieżkę NF-κB, wzmagając 

transkrypcję genu Aa-nat. Reasumując, choroba przejściowo wyłącza endo-

genny zegar biologiczny spod kontroli środowiskowej za pośrednictwem MEL, 

natomiast poprawa zdrowia przywraca ją na poziomie całego organizmu [61]. 
 

Podsumowanie 
 

MEL jest cząsteczką szeroko rozpowszechnioną, konserwowaną ewolu-

cyjnie i spełniającą wiele funkcji w organizmie kręgowca. Produkowana 

rytmicznie w szyszynce ssaków działa jako przekaźnik informacji o warunkach 

świetlnych otoczenia i dzięki temu może synchronizować wiele procesów, 

w tym np. wyznaczać porę rozrodu u gatunków zwierząt rozmnażających się 

sezonowo, działając na każdym poziomie osi HPG. U ludzi pełni istotną rolę 

w inicjacji dojrzewania płciowego, a jako chronobiotyk normalizuje wiele 

rytmów, w tym rytm snu i czuwania, działa przy tym u dziennych gatunków 

ssaków jako sygnał „otwierający wrota snu”. Pomaga w nastawianiu rytmów 

zaburzonych ociemniałością, podróżami transatlantyckimi czy pracą zmianową.  

Dzięki swym właściwościom amfifilowym MEL może łatwo przenikać 

bariery biologiczne, znajdując warunki do działania we wszystkich przedziałach 

komórkowych. Posługując się błonowymi receptorami związanymi z białkami 

G, występującymi w OUN i wielu tkankach obwodowych, wpływa na 

funkcjonowanie centralnego oscylatora zlokalizowanego w SCN i narządów 

pozostających pod jego kontrolą. W cytozolu wiąże się z białkami cytoszkieletu 

wpływając tym samym na wiele funkcji komórki: stabilizuje potencjał błony 

mitochondrialnej, zaś za pośrednictwem receptorów jądrowych wpływa na 

ekspresję genów kodujących endogenne opioidy, cytokiny i inne cząsteczki 

regulatorowe. Dostarcza ochrony antyoksydacyjnej zarówno jako skuteczny 

zmiatacz wolnych rodników jak i stymulując enzymy antyoksydacyjne. Chroni 

układ pokarmowy, wykazuje działanie immunostymulujące, co w połączeniu 

z działaniem antyoksydacyjnym sugeruje jej funkcję endogennego czynnika 

przeciwzapalnego.  
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Synteza MEL nie ogranicza się do szyszynki, powstaje także w wielu 

innych narządach takich jak: siatkówka, przewód pokarmowy, szpik kostny, 

limfocyty, skóra, gonady, w których działa lokalnie w sposób auto- i para-

krynowy. W porównaniu z innymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi aktywność 

funkcjonalna MEL jest wyjątkowa, ze względu na powszechność występowania 

i różnorodność mechanizmów, uczestniczących w przekaźnictwie niesionego 

przez nią sygnału.  

 

Praca przygotowana w ramach grantu MNiSW N N303 3177 33. 
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