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Melatonina - N-acetylo-5-metoksytryptamina - ak-
t}.wna biologicznie pochodna indolowa, jest jednym z
neurohormonów produkowany ch przez szyszynkę
(.yc. 1). Wywiera ona wpływ naprzebteg wielu pro-
cesów fizjologicznych w organizmie zwierząt. Po-
wszechnie przyjmuje się, ze biosynteza i sekrecja me-
latoniny w szyszynce odbylva się w sposób rytmiczny,
uzalężntona jest od warunków oświetlenia i zmienia
się w rytmie okołodobowym, skorelowanym z długo-
ścią dnia i nocy. Bez względu na to, jaki tryb życta
prowadzi dany gatunekzwierząt (nocny, dzienny lub
mieszany), syntezamelatoniny oraz jej stężenie w oso-
czu krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym jest zawsze
najwyższe w nocy lub w fazie ciemnej sztucznego cy-
klu oświetleniowego (28). U ssaków informacja o
warunkach oświetlenia dociera do szyszynki poprzez
j ądra nadskrzy żow aniowe podw zgoTza (ang. supra-
chiasmatic nuclei - SCN) szlakiem nerwowym siat-
kówkowo-p odw zgórzowym (ang. retino-hypothalamic
projection RHP), dalej poprzez połączenie wielo-
neuronowe: jądra przykomorowe (ang. paraventricu-
larnuclei P\IN) -przyśrodkowąwiązkę przodomóz-
gowia pokrywę międzymozgowia - jądro pośred-
nio-boczne rdzenia kręgowego - zwoj szyjny górny,
do włókien zazwojowych współczulnych unerwiają-
cych pinealocyty (28, 34).

Melatonina wywi era biolo giczn ę dzlałanię przez
aktywację specyficznych receptorów, W mózgu ssa-
ków ich występowanie ogranicza się do konkretnych
struktur, tj . j ądra nadskt zy żowaniowe p o dw zgórza,

Ryc. 1. Melatonina (N-acetylo-5-metoksytryptamina)

częśó gvowata przysadki mózgowej, siatkówka oka,
jądra przykomorowe podwzgorza, kora mózgowa i
hipokamp. Małe populacje receptorowych miejsc wią-
żącychmelatoninę wykazano w limfocytach, grasicy i
śledzionie oraz w gonadach, przewodzie pokarmo-
wyfr, nerkach tnadnęrczach, kole tętniczym mózgu i
komórkach nowotworowych (36-40, 43).

Wiadomo, ze plocesy syntezy i uwalniania melato-
niny p o dle g aj ąpt e cy zy jnej re gulacj i pr zez endo genny
ze gar b i o 1o glczny (u s s aków zlokaltzowany w j ądrach
SCN) oraz 1n77ę struktury centralnego układu nerwo-
wego, za pośrednictwem synteĘzowanych w nich pep-
tydów, m. in. wazopresyny (22). Melatonina pełni więc
w organizmie rolę swoistego ,,dawcy czasu", przeka-
zując informację o porzę dnia, co decyduje o podsta-
wowej roli fizjologtcznej tego hormonu. Regulacyjna
rola melatoniny może polegać na bezpośrednim od-
działy w antl na nar z ąd do c e 1 owy p opr ze z s w o i s ty re -
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ceptor błonowy lub/i na modulowaniu czynności ukła-
du dokrewnego, głównie poprzęzjądra podwzgórza.
Nocny szczyt wydzielania melatoniny może być sy-
gnałem synchronizuj ącym dla funkcj i r ożny ch narzą-
dów i układów organizmu, w celu utrzymanta home-
ostazy oraz jak najlepszego dostosowania przebiegu
procesów fizjologicznych do zmieniających się warun-
ków otoczenta (28,34).

B adania nad fi zj o1o giczną funkcj ą melatoniny, o gra-
niczaj ą się zasadntczo do j ej roli w regulacj i proce sów
odpornościowych, nowotworz ęnia oraz związanych z
reprodukcją. W ostatnich latach pojawiły się prace
sugerujące wpływ tej szyszynkowej indolaminy na
gospodarkę wodno-elektrolitową zwierząt (3, 4, 26,
29). Zaobserwowano, że obniżęnte stężenia melatoni-
ny we krwi indukowane ptzęz stałe oświetlenie przy-
czynia się do zmiany stężenia sodu w osoczl; krwi u
szczlrów oraz wzrostu stężenia jonów wapnia, ma-
gnęzu i cynku (26). Natomiast melatonina podawana
szcz\Lrom dożylnie przyczynla się do obniżenia oso-
czowej koncentracj i j onów wapnia, magne zLL (7 ) i cyn-
ku (25), nie wpływając jednocześnie na wzrost stęże-
nia fosforu w osoczu (7).

W wielu badaniach sugeruje się istotny wpĘw me-
latoniny na funkcjonowanie układu renina-angioten-
syna-aldosteron (RAA), jednego z głownych ogniw
mechanizmu regulacj i gospodarki wodno-elektrolito-
wej (17, 18,3J,38). Zaobserwowano, ze pinealekto-
mia indukuj ę u szczurów nadciśnięnle oraz przyczy-
nia się do zwiększenia dziennej produkcji moczu, ob-
niżając jednocześnie koncęntrację sodu i potasu w
moczu oraz jego molalność (16). Ponadto stwierdzo-
no, że pinealektomii, oprócz nadciśnienta, towarzy szy
wzrost ak|,łvności reninowej osocza (2, 1]). Zalęż-
ność między melatoniną a układem RAA zdają się
potwierdzac rowntęż badania nad wpływem melato-
niny na zmiany ciśnienia tętniczego krwi. Stwierdzo-
no bowiem, że iniekcje melatoniny redukująnadciśnie-
nie tętnicze u szczurów z nadciśnieniem spontanicz-
nym oraz obniżająkoncentrację reniny w osoczu krwi
(16, i8). Efekt hipotensyjny uzyskiwany w wyniku
dziaŁantamelatoniny był opisyrvany równie ż u ludzi z
nadciśnieniem tętniczym (4).

Istnieją również badania dowodzące wpływu szy-
szynkowej indolaminy na syntezę illub wydzielanie
wazopresyny (hormon antydiuretyczny, AVP) oraz
mechanizm pragnienia (5, 8 - 1 3, 20, 29, 47 ). Znany jest
wpływ światła na syntezę wazopresyny w podwzgó-
rzu u ssaków (8, 46). Zaobserwowano także modyfi-
kujący wpĘw pinealektomii oraz wpływ stałego oświe-
tlenia na proces pobierania wody przęz szczury (4I).
Badania nad sezonowymi zmianami koncentracji me-
latoniny, wazopresyny we krwi i molalnością osocza
u ludzi (3) wskazująna współzależność między mela-
toniną a molalnością osocza. Istnieją doniesienia su-
gerujące, że długotrwałe podawanie melatoniny we
wlewach dożylnych chomikom skutecznie modyf,rku-
j e gospodarkę wodno-elektrolitową zwiększaj ąc dzięn-

ne pobieranie i wydalanie wody zmoczęm) całkowity
obrót metaboliczny wody oraz zawartość wazopresy-
ny w przysadce mózgowej, obntżającjednocześnie stę-
żenie tego hormonu w osoczu krwi (29). U chomików
dożylny wlew melatoniny istotnie obntża molalność
moczu oraz koncentrację sodu i potasu w moczu, nie
wpĘrvając na koncentrację wapnia w moczu oraz kon-
centrację sodu i potasu w osoczu krwi (29).

Mimo często sprzecznych wyników badań nad wpĘ-
wem melatoniny na regulację gospodarki wodno-elek-
tro litowej trudno nie zauw aży c udziatl te go neurohor-
monu w powyższych procesach. Nadal wymaga wyja-
śnienia sposób w jaki melatonina wlłviera swoje dzia-
łanie na metabolizm wody i elektrolitów. Trudno bo-
wiem stwierdzió czy melatonina wlłvołuje efekt cen-
tralny i/lub obwodowy.

!nterakcja melatoniny i wazopresyny
na poziomie Gentlalnego układu nerwowego

Zdantęm wielu autorów działanie melatoniny i jej
udział w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej
polega na interakcji tego hormonu i wazopresyny na
poziomie centralnego układu nerwowego (5, 8, 9, 13,
20,4'7). Wazopresyna syntetyzowana jest w podwzgó-
rzul, w neuronach jąder nadwzrokowych (ang. supra-
optic nuclei - SON) i przykomorowych, skąd wydzie-
lana j e st do krwiobi e gu z zakończen Ę ch neuronów w
tylnym płacie przysadki mózgowej, tworząc system
p o dw zgór zowo -przy s adkowy zw lązany z r e gulacj ą
ciśnienia tętniczego krwi oraz bilansu wodno-elektro-
litowego. Wazopresyna wydzielana j est rownież z za-
kończeń neuronów wazopresynergicznych centralne-
go układu nerwowego w obszarach tworzących ośro-
dek pragnienia (30). Neurony wazopresynerglazne u
ssaków zlokalizowane są rowntęż w części grzbteto-
wo -p o śro dkowej j ąder nadskr zy żow antowych ( S CN),
tj. w obszarach zwlązanych z generowaniem rytmów
okołodobowych czynno ści organizmu, podle gaj ąc kon-
troli endogennej i modulacyjnemu wpływowi fotope-
riodu (3I,46).

Wpływ wazopre§yny na syntezę i uwalnianie me-
latoniny. Wyniki badań ostatnich lat wskazująna uczest-
nictwo wazopresyny w mechanizmie regulacji syntezy
melatoniny u ssaków. Zarownojądra SCN, jak i PVN
stanowią in te gr alnączęś ć wieloneuronalnej dro gi siat-
kówkowo- podwzgórzowo-szyszynkowej t poprzez
wpływ na uwalnianie noradrena|iny z współczulnych
włókien eferentnych docierających do tych jądermogą
modyfikować syntezę melatoniny w szyszynce (22).
Sposób w jaki wazopresyna wywiera wpływ na czyn-
ność szyszynki nie jest do końca poznany. Wyniki ba-
dań wskazująna co najmniej dwa mechanlzmy odgry-
wające w tym procesie ro7ę. Z jednej strony wzrost
stężenia wazopresyny w krwi Wązącej może popTzez
pobudzenie podwzgorzowych receptorów wazopresy-
nergicznych (V1) wpływać nawzrost aktywności SCN
i hamować indukowan ąptzez noradrenalinę stymula-
cję pinealocytów do uwalniania melatoniny (27). Nie



można wykluczyć r owntęż bezpośredniego wpływu
kr ąząc ej waz op re syny n a re c ep tory Y, zlokaltzo w an e

w szyszynce (14,35). Synteza melatoniny może zale-
żec także od stymulacji PVN drogąneuronalną choć
nie mozna wykluczyć wpływu wazopresyny syntety-
zowanej w PVN i oddziałującej na proces syntezy
melatoniny,,drogą krwionośną' (32).

Wyniki wielu prac sugeruj ą że w azopr esyna poprzez
neurony wazopresynergiczne zlokallzowane w S CN,
zaangażowana jest w mechanizm regulacji rytmów
okołodobowych przemian biochemiczny ch i flĄologtcz-
nych organtzmu, m.in. w syntezę i sekrecję melatoni-
ny w szyszynce ssaków (24,28). Istniejądoniesienia
na temat wpływu endogennej wazopresyny na ploces
przekazywania informacji o fotoperiodzie do szyszynki
oraz jej udział w regulacji rytmów okołodobowych
syntezy melatoniny u szczurów i ludzi (23,33, 45).

Zmtany aktywno ści neuronów wazopre synergicznych
w SCN (orazbyc moze w PVN i SON) z minimum w
fazie ciemnej fotoperiodu, są przyczyną dobowych
zmian zawarlości wazopresyny w płynie mózgowo-
rdzeniowym (45, 46), co z kolei wpływa na proces
geneTowania sygnałów dobowych w różnych rejonach
mozgll (23) . Zmiany koncentracj i wazopresyny w pły-
nie mózgowo-rdzeniowym są zbiężne ze zmlanaml
zawartości wazopresyny w SCN. Wzrost koncentracji
wazopresyny w pĘnie mózgowo-rdzeniowym ssaków
w ciągu dnia pokrywa się z niskim stężeniem melato-
niny w tej porze doby; z kolei niskie stężenie wazo-
presyny odpowiada wysokiemu stężeniu melatoniny
w ciągu nocy (33). Wazopresyna syntetyzowana w
SCN może więc odgrywać rolę neurotransmitera lub
neuromo dulatora w proce sie ptzekazy wania sy gnałów
dobow,ych lub może byó bezpośrednio zaangażowana
w proces generowania rytmów okołodobowych orga-
nizmu. W jądrach SCN zaobserwowano bowiem ryt-
miczne oscylacje okołodobowe nie tylko stężenia wa-
zopresyny lecz rownież mRNA wazopresyny prowa-
dzące do zmianrytmów okołodobowych szyszynki (6,

15,46).
Godny zaznaczęnla jest równteż fakt, ze u ssaków

melatonina odgrywa rolę w hamowaniu aktyr;vności
białekw SCN;wysokie stężenie melatoniny w osoczu
krwi w ciągu nocy odpowiada niskiej aktywności neu-
ronów wazopre sy nq glazny ch o dp owi e dzialny ch za
syntezę wazopresyny, a niskiej koncentracji melatoni-
ny podczas dnia odpowiada wysoka aktywność neu-
ronów wazopresynergicznych (24).

Wpływ melatoniny na syntezę i uwalnianie wazo-
presyny. Sugeruje się, ze malatonina może wywierać
bezpośredni wpływ na jądra podwzgórza, hamując
syntezę i/lub wydzielanie wazopresyny lub jej meta-
bolitów albo poprz ez pobudzenie podwzgórzowych
osmodetektorów wpłyłvać na zwiększenie konsump-
cji wody. Byc może oddziaływanie melatoniny na
metabolizm wodno-elektrolitowy organizmu j est po-
średnie, indukowan e poprzezzachowania behawioral-
ne zwierząt, zwlązane ze wzrostem aktywności loko-

motorycznej i wtórną aktywlzacjąmechanizmu pra-
gnienia.

Wyniki wielu badań wskazująna istnienie recepto-
rów me l atoninowych w j ądr ach pr zykomo rowych p o d-

wzgorza (u szczurów i chomików) oraz nadslłzyżo-
waniowych podwzgorza (u chomików, szczurów i lu-
dzi) (42). Stwierdzono, ze usunięcie szyszynki szczu-
rom obniż a aktywno ś ć s ekre cyj ną j ądr a nadw zrokowe -

go (u obu płci) i przykomorowego (tylko u samic) (44).

Dowodów na bezpośredni wpływ melatoniny na
syntezę, gromadzenie i uwalnianie wazopresyny do-
starczyłaseria badań wykonanychprzez Guzka i Jusz-
czak(5,9-I3) oraz Forslinga i wsp. (8, 20, 47). Zba-
dań tych wynika m.in., że melatonina obniża zawar-
tość wazopresyny w nerwowej części przysadki u
szczurów oraz hamlje proces syntezy wazopresyny
(lecz nie oksytocyny) zczurów. Za-
obserwowano, ze mel wzrost uwal-
niania wazopresyny ze szczlrzychprzysadek w tkan-
kach perfundowanych in vitro (21). U chomików po
długotrwałych iniekcjach melatoniny stwierdzono ob-
niżenie stężenia wazopresyny w przysadce,przy jed-
noczesnym obniżeniu koncentracj i tego neurohormo-
nu w osoczu krwi (29). Może to dowodzi c, że melato -
nina wpłyłva na uwalnianie wazopresyny poprzezbez-
pośrednie oddziaływanie na osmoreceptory i/lub ośro-
dek pragnie nia. T ezę p otwi erdzaj ą b adania, z ktory ch
wynika, żemózgowe ośrodki pragnienia i osmorecep-
tory są zlokalizowane w przednich i bocznych czę-
ściach podwzgorza, zachodzących na siebie oraz są
częściowo oddzielone od regionów pośredni czący ch
w uwalnianiu wazopresyny (28).

Stwierdzono, że pojedyncze dawki melatoniny (100
pg/100 g m,c.) nie wykazują wpływu na zmianę za-
warlości wazopresyny w podwzgorzu i tylnej części
przys adki móz gowej szczur ów. P o dawanie p ov,ry ższej

#tr?i6j
ch dożyl-

nych wlewów melatoniny (25 pgl100 g m.c.) zaobser-
wowano wzro st spoĄcia wo dy i produk cji mo czu (29) .

Autorzy ci sugerują że zmtana metabolizmu wodno-
elektrolitowego po podaniu melatoniny jest wynikiem
interakcji melatoniny i wazopresyny na poziomie cen-
tralnego układu nerwowego, a nie konsekwencją spad-
ku wydalania elęktrolitów przez nerki.

Efekt obwodowy działania melatoniny

Fakt, żę melatonina może istotnie obntżac molal-
ność moczu oraz koncentrację sodu i potasu w moczu
wskazuje, że byc może wywiera ona efekt presyjny
oddziałując bezpośrednio na nerkowe receptory i od-
grywa znaczącąTolę w regulowaniu funkcji nerek (29,

40,48).
Wyniki badań ostatnich lat wskazują na istnienie

alnych i cechują-
do radioliganda

'25J] Jodomelato-



ninę (ang. 2-|"'Jl Jodomelatonin binding sites) w
nerkach ptaków: kaczek, kur, gołębi (36,4Ó), świnek
morskich (31) i ludzi (40). Są one uważanę za przy-
puszczalne receptory melatoninowe, miej sce bezpo-
średniego oddziaływania melatoniny. Stwierd zono', że
u ssaków miejsca wtĘące 2-|zsĄ Jodomelatoninę w
nerce znajdująsię w dużym zagęszczeniu w obszarze
korowym i okolicy plamki gęstej, natomiast w rdze-
niu nerki gęstość miejsc wiążących jest niewielk a (37 ,
38). Miejsca wiĘące 2-|'''J] Jodomelatoninę sprzę-
żone sąz białkiem G (38). U świnek morskich iludzi
duże skupiska miej sc wiĘący ch 2 -|' r' Jl Jodomelato-
ninę znajdująsię w rąbku szczoteczkowym błony ko-
mórkowej kanalików proksymalnych nerek (rejon
zw iązany z dllżąr esorp cj ą s odu i wody) (37, 40) . Obec-
no ś ć miej sc w iĘący ch 2 -1l 

zs I Jodomelatoninę stwi er-
dzono też w miocytach naczyńtętniczychu szczurów
i chomików (38, 43). Wyniki powyższych badań su-
gerują że melatonina drogą receptorów melatonino-
wych moze wywierać bezpośredni wpływ na wydala-
nie i resorpcję elektrolttow orazpoprzezreceptory zlo-
kalizowane w plamce gęstej oddziaływać na regulację
sekrecji reniny, a w konsekwencji aktywność układu
RAA i w ten sposób lczestntczyć w modyfikowaniu
czynności nerek (37, 38).

Wysuwana jest równieżhtpoteza o możliwości re-
gulowania pIzęz melatoninę, drogą receptorów, ryt-
mów okołodobowych czynności nerek (38). Wiado-
mo, że czynność nerek oruz aktywność reninowa oso-
cza, wykazują rytmy okołodobowe, zależne między
innymi od pozycji ciała oraz stanu ,,sen-czuwanie" (i,
19). Fakt ten nie wyklucza możliwej roli melatoniny
w regulacji powyższych procesów. Sekrecja melato-
niny wykazuje rytm okołodobowy z al<rofaząw ciągu
nocy, co przy jej właściwościach hipotensyjnych i an-
tydiuretycznych potwierdzałoby hipotezę o roli tej
szyszynkowej indolaminy w regulowaniu rytmów oko-
łodobowych czynności nerek (4, 16, 1 8). Regulacyjna
rola melatoniny w stosunku do rytmów okołodobo-
wych może poleg ac na bezpośrednim oddziaływaniu
na narząd docelowy poprzez swoisty receptor błono-
wy (3 8, 39 , 40) lub/i na modulowaniu czynności ukła-
du dokrewnego, głównie poprzęzjądra podwzgorza
(5,ż0,35,39,47).

Zbadanie wpływu melatoniny na czynność nerek, a
także poznanie funkcjonalnej zalężności między me-
latoniną a wazopres yną oraz mechanizmów leżących
u po dstaw p owy ższy ch zależno ści, p ozwo li lepiej zro -
zumieć niektóre procesy dotyczące gospodarki wod-
no-elektrolitowej u zw terząt.
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