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Melatonina (N-acety1o-5-metoksytryptamina) jest
biologicznie aktyrlvnąpochodnąaminokwasu tryp-
tofanu. Związek ten występuje zarówno w świecie
zw ierzęcym, zachowuj ąc swoj e podstawow e dztaŁa-
nie chronobiologiczne, jak i w świecie roślinnym, gdzie
jest obecny prawdopodobnie po to, by chronić rośliny
pr ze d zĘmi warunkami śro dowi ska, takimi j ak : skraj -
ne ciepło lub zimno, promieniowanie UV (27). U ssa-
kow głownym organem wydzielania melatoniny jest
szyszynka. Sekrecj a melatoniny j est ry.tmiczna, z mak-
simum wydzielania w godzinach nocnych u wszyst-
kich badanych zwterzą| ntezależnle czy zwierzę jest
aktywne w dzien, czy w nocy (15). Rola szyszynki
zmięniaŁa się w czasie ewolucji kręgowców z foto-
sensorycznego organu uniższych kręgowców do fo-
toendokrynologicznego organu u ssaków. Ptasia szy-
szynka wydaje się środkowym punktem na drodze
ewolucji szyszynki (1 3).

Melatonina j est syntety zow ana z serotoniny ( 1 0), na
dwustopniowym szlaku zawterającym N-acetylacj ę
i O-metylację (16). U ssaków melatonina metabolizo-
wanajest przezhydroksylację w wątrqbie, a następnie
jest wydalana w formie skoniugowanej zsiarczanem.
Czas półtrwania melatoniny w osoczu krwi wynosi
10 min., apóżniej następuje szereghydroksylacji (25).
P oza szy szynką melatonina j es t syntetyzowana w wie -
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lu róznych organach, takich jak: siatkówka, soczew-
ka, komórki szpiku kostnego, jelito, skora (24),

U wszystkich gafunków zwieruąt poziom melato-
niny wzrasta podczas godzin nocnych, bezróżnicy czy
są one aktywne w dzieh, czy w nocy. To czyni melato-
ninę endokrynnym markerem nocy. Wzrost poziomu
melatoniny jest kontrolowany przez długośó dnia
świetlnego. Długi dziei świetlny, np. w okresie let-
nim, powoduje, ze okres syntezy i wrydzielania mela-
toniny jest niewielki, natomiast krótki dzięn świetlny
p owo duj e, że okre s syntetyzow ania t wy dzi e l ania me -

latoniny jest dŁuższy. Jednakze przywrócenie sekrecji
melatoninypo zmianie długości dnia świetlnego z dłu-
giego na krotki jest stopniowe i moze trwać kilka dni
lub tygodni,ńzostante osiągniętynowy stĄ stan (25).
Regulacja okresu wydzielania melatoniny przez dhl-
gość dnia świetlnego sprawia, że stężenie tego hor-
monu jest endokrynnym kalendarzem. Celem działa-
nia melatoniny sąnarządy i informowanie ich o porze
r oku pr ze z zmlanę okre su wydz i e l ani a me 1 atoniny.

U ssaków ważnąroląmelatoniny jest pośrednia re-
gulacja rytmu sezonowego przęz długość dnia świetl-
nego, Adaptacja do sezonowych zmian, jakie nastę-
pują w ciągu roku, powoduje, że zwierzęta też żyją
w rytmie sezonowym. Sezonowa adaptacla do zmian
środowisko!\Tch powoduje zmiany w cyklu reproduk-
cyjnym, zyłvieniu, kolorze i jakości flttaorazw przy-
gotowaniu do hibernacji(25). U wszystkich badanych
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gatunków ssaków adaptacja do sezonowych zmtan
otac zaj ąc e go śro dowi sk a zaleĘ o d ob e cno ś ci szy sryn-
ki, U zwierząt pozbawionych szyszynki sezonowe
zmiany nie odnoszą się do wszystkiego lub tracą syn-
chronizacj ę z cyklem geoftzy cznym (2 5 ), S ezonowo ś ć
repro dukcj i j e st fi zj o 1 o gic zną adaptacj ą zw ter ząt dzi-
kich do życia w warunkach sezonowych zmian tem-
perafury i dostępności żywności. Udomowienie dopro-
wadziło do całkowitej utraty adaptacji do zmian sezo-
nowych u bydła i świń, Iecz zachowała się ona u wielu
eurytermicznychras owiec, koz i koni (19).

M e l atonina, działaj ąc a pr ze z re c ep to ry j e st zaanga-
żowana w liczne ftzjologiczne procesy składające się
na homeostazę okołodobową (I2, I7,27) oraz w re-
gulację ciśnienia krwi (7), onkogenezę (4), fizjologię
siatkowki (11), sezonowąreprodukcję (2) i f,rzjologię
jajników (5). Należy zwrócić uwagę, że wpĘw mela-
toniny na sezonowość reprodukcji jest wysoko specy-
ftc zny g atunkowo (2 4) . Melatonina j e st r ów nteż pr ze -

ciwutleniac zem,ktory neutralizuj e aktywne formy tle-
nu otaz reguluje aktywność ltcznych enzymów odpo-
wiedzialnych za usuwanie aktywnych form tlenu (10).

W 1917 r. C. P. McCord i F, P. Allen wykazali po
r az p lerw szy b i o 1 o gi c zn e działantę me 1 atoniny . U c ze -
ni ci zaobserwowali, że skóra kijanek żaby Rana pi-
pens jaśnieje pod wpływem ekstraktu z szyszynek
wołowych (10). Natomiast Lerner i wsp. w 1958 r. po
r az plęrw szv wyizo 1 o w alt t zidentyfi kowal i strukturę
związku powodującęgo agręgację melaniny w mela-
no forach skory płazow. Zw iązek ten nazw ano me l ato -
niną - od nazwy barwnika i komórek wrazliwych na
jego dziaŁanie QĄ.

Zdolnośó melatoniny do agregacji melanosomów
w skórze płazow w postaci melanoforow została wy-
korzystana do sugerowania istnienia receptorów me-
latoniny, ustalenia struktury aktywności powiązań
melatoniny i jej analogów (10) i przedstawieniazwy-
korzystaniem hodowli tkankowych melanofo r ów żaby
należącejdorodzinyżabszponiasĘch,nvanejplatanną
(Xenopus laevis), dziaŁania receptorów melatoniny
w hamowaniu cAMP przez połączenie z białkiem G
wrażliwym na toksynę l<rztuśca (26).

Melatonina dzińa za pośrednictwem specyficznych
receptorow o wysokim powinowactwie do melatoni-
ny. Receptory te zostaĘ wykryte i scharakteryzowallę
w licznych tkankach dzięki autoradiografti in vitro
i konwencj onalnemu łączeniu z li gandem- [ 

1 25 I] -j odo -
melatoniną(22).

Sklonowanie mRNA z melanoforów platanny po-
zwoliło na pierwszą izolację oDNA kodującego recep-
tor melatoniny. To oDNA koduje białko wiązące, któ-
re charakteryzlje się wysokim powinowactwem do
2 - [ 

1'5 I] -j o domelatoniny. B iałko to, Iiczące 420 amtno -
kwasów, ma strukturę helikalną i zawiera 7 obszarów
hydrofob owych (9 ). Rec eptory te należą do p o drodzi -
ny receptorów sprzęzonychzbiałkami G, które wyka-
zuj ą niewielką homologię z innymi receptorami (23).
Region kodujący receptor melatoniny u ludzi i u owiec

wykazuje 60% homologli z takim regionem u platan-
ny (17). Największa różntcazostaŁa stwierdzona w N-
i C-końcu klonu ssaków; ten ostatni był krotszy o 65
aminokwasów. Receptory melatoniny u platanny i ssa-
ków zawierają miejsca N-glikozylacji (resz§ aspara-
ginowe) w obrębie N-końca białka receptorowego,
Natomiast C-koniec posiada kilka potencjalnych
miej sc fosforylacj i katalizowanej przez kinazę białko-
wą C, która moze w ten sposób lczestniczyć w regu-
lacji funkcjonowania receptorów (9),

Rozmieszczenie receptorów melatoniny w central-
nym układzie nerwowym rożnych gatunków jest ba-
dane intensywnie od kilku lat. Specyficzne miejsca
w iązania wykry,to w c z ęś c i guz owatej pr zy sadkt móz-
gowej i jądrach nadskzyżowaniowych podwzgorza
or az w innych częś ciach moz9tJ fi ądro przykomorowe
wzgórza, kora mózgowa, hipokamp) (3) Receptory
melatoniny w jądrach nadskrzyżowaniowych pod-
wzgórza sązaangażowane w regulację r}rtmu dobo-
węgo przez melatoninę, natomiast receptory zlokali-
zowal:c w jądrze przykomorowym podwzgórza peŁ-
niąprawdopodobnie funkcję regulacyjną na poziomie
limbicznym. Receptory melatoniny zlokalizowane
w części guzowatej przysadki mózgowej są prawdo-
podobnie odpowiedzialnę za regulację funkcji sezo-
nowych u gatunków hodowlanych. Natomiast zloka-
lizowane w tętnicy mózglttętnicy l<rzyżowej pośrod-
kowej mogąbyć odpowiedzialnę za regulację funkcji
sercowo-naczynlowych i temperatury, a receptory
melatoniny w siatkówce i wzgórku górnym blaszki
czw or aczej prawdopodobnie re guĘ ą furrkcj e w zro -
kowe (9).

U ssaków zidentyfikowano tylko receptory Mel,.
i Mel,n. Różnica mtędzy receptorem Mel," i Mel,o ssa-
ków dotyczy ich molekulamej strukfury (60% homo-
logii aminokwasów), chromosomowej lokalizacjt ge-
nów, róznicy w farmakologicznej charakterystyce i w
ścieżce przekazywania sygnału (20). Trzect podtyp
receptora został sklonowany z kwzego mózgu i na-
zwany Mel," (15). Ostatnio Międzynarodowy Zwią-
zek F armakólo gii zmien tł nazw ę i klasyfi kacj ę recep -
torów Mel," i Mel,n ssaków na MTl iMT2. Nomen-
klatura ta nie zawlera nazewnictwa dla innych gatun-
kow niz ssaki (14). Receptory MT1 i MT2 należą do
podrodziny receptorów sprzężonych z białkami G,

ptor Mel,., należy do rodziny reduk-
(25).

RóżnorodnośćodpowiędzimęIatoninyworgantzmie
możę być powodowana faktem istnienia rożnych rc-
ceptorów w róznych tkankach, Stwierdzono obecnośc
receptora melatoniny MTl w jądrach nadskrzyżowa-
niowych podwzgorzainaczyntach serca, gdzie jest on
zaangażowany w regulację rytmu dobowego i kurcze-
nte naczin serca (25). Oprócz wyżej wymienionych
regionów, receptor MT1 występuje w innych częściach
mozgu i obwodowych tkankach (6). Wyjaśnienie fi-
zjologicznej roli receptorow MTl w tak wielu tkan-
kach jest wctĘ badane,



Oprocz lokalizacji w tak wielu tkankach, fakt, że
receptory MT 1 mo gą by c p ołączone z r óżnymi typami
białek G: Gio, Gio3 i Go" (23), q,. Go,iGo,o(1) może
wyjaśniać roznorodność reakcji w organizńie. Nawet
na poziomie komórkowym, melatonin a działając przęz
receptory MTl, możę dawać wieloraką odpowiedź.
Ponieważ receptory zlokalizowane sąw błonie komór-
kowej, melatonina reguluj e funkcj onowanie komórek
przezmtędzykomorkowewtórneprzekażnlki.Naprzy-
kład w wielu tkankach melatoninę wykryto podczas
wzro stu zewnątrzkomórkowego stęzenia oAMP, Me-
latonina działa też przez inne wtórne przekaźniki, ta-
kie jak: [Ca'*],, cGMĘ diacyloglicerol, kinazębiałko-
wą C lub kwas arachidonowy, ktory zostaŁ opisany
w komórkach przysadki i jądrach nadskzyżowanio-
\\rych po dw zgórza noworodk ów szczlr ów, lecz rzad-
ko występuje w innych tkankach (25).

Pierwszy czynnościowy receptor MT 1 w tkance ssa-
kow wykryto w siatkówce królika (9). Receptor MTl
charakteryzuje się dużą zdolnością do łączenia się
z grupąS-metoksylowąw pozycjt C-5 indolu i N-ace-
tylową grupąw tej samej pozycji w melatoninie (12).
Melatonina i 6-chloromelatonina sąnieznacznie mniej
skuteczne niż 2 -j o domelatonina w hamowaniu uwal-
niania dopaminy. Metabolit melatoniny 6-hydroksy-
melatonina i j ej prekursor N-acetylo-5 -hydroksytryp-
tamina są 100 i 1000 razy (odpowiednio) mniej sku-
tęcznę w aktywowaniu receptora melatoniny w siat-
kówce królika. Podobna relacja strukfury i działanta
melatoniny or az j ej analo gów zo stała opi s ana w mela-
noforach pŁazów (9).

U szczlrów, w tętnicy krzyżowej pośrodkowej,
melatonina odpowiada za zdolność obkurczania na-
czyń w o dp owiedz i na e gzo genną noradrenalinę i ner-
wową s§mulacjęprzez akĘwacj ę receptora MT 1 . Inne
czynnościowe odpowiedzi melato niny za pośrednic-
twem receptora zawierają: przesunięcie w dobowym
rytmie wydzielania przez aktywnośc w jądrach nad-
skrzy żow aniowych p o dw zgór za szcnlr ów or az itńi-
bicję hormonu uwalniającego gonadotropinę, który
indukuje uwa]njanje hormonu )utdnlzujacego z przy-
sadki noworodków szcntrów (2I).

Rola receptora MT2 w fizjologii ssaków, jak rów-
nież właściwości sygnalizacyjne, stają się jasne wraz
z odkryciem selektywnych ligandów dlatego recepto-
ra (10). Jak dotąd wiadomo, że receptory MT2 zaan-
gażowane sąw fizjologię siatkówki (11), modulowa-
nie rytmu dobowego, rozszerzarlie naczyń serca (27),
W odróznieniu od receptorów MTl, receptory te są
bardziej ograniczone w swojej lokalizacji, na którą
składają się: możdżek, jądra nadskrzyzowaniowe pod-
wzgórza, siatkówka, nerki, jajniki, naczynia sercowe
i rożnę linie komórek nowotworowych ( 1 1), Być może,
niewielkie rożnice w farmakologicznych i sygnaltza-
c re-
c ka-
, cY-
ftczny ch pro c e s ach fizj olo gicznyc h.
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