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Streszczenie:  Melatonina (MEL) pełni rolę bardzo ważnego enterohormonu 
w przewodzie pokarmowym. Pomimo, że od momentu jej wyizolowania 
z szyszynki przez Aarona Lernera w 1958 roku minęło ponad 50 lat wciąż 
poznajemy nowe aspekty jej działania. Wielu badaczy potwierdziło wysokie 
stężenia MEL w tkankach przewodu pokarmowego, wielokrotnie przewyższające 
wartości stężeń we krwi obwodowej. W szeregu schorzeń układu trawiennego 
opisano zmiany sekrecji i metabolizmu MEL. Są one często następstwem tych 
chorób, ale z drugiej strony w istotny sposób mogą także wpływać na ich obraz 
kliniczny. W miarę poznawania funkcji fizjologicznych MEL oraz roli zaburzeń jej 
homeostazy w patogenezie wielu schorzeń poszerzamy również możliwości jej 
terapeutycznego wykorzystania w leczeniu wspomagającym wielu chorób 
czynnościowych i organicznych przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono 
zbiorczo informacje dotyczące roli MEL w wybranych chorobach przewodu 
pokarmowego.  
 
Słowa kluczowe: melatonina, komórki enterochromafinowe, receptory 
melatoninowe, przewód pokarmowy. 
 
Abstract: Melatonin (MEL) plays a role of an important enterehormone in the 
gastrointestinal tract. Although more than fifty years have already passed since 
the moment of its isolation from the pineal gland by Aaron Lerner in 1958, we 
still reveal new aspects of its action. A number of researchers confirmed the 
high MEL concentration in the gut tissues, several times surpassing its 
concentration in peripheral blood. The changes of MEL secretion and 
metabolism have been described in many gastrointestinal disorders. They can be 
the consequence of the diseases, but they also do not remain without an effect 
on the clinical picture of these disorders. With increasing knowledge about 
physiological function of melatonin and the role of its disturbed homeostasis in 
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the pathogenesis of many gastrointestinal diseases, the indications for its 
therapeutic use in the supportive treatment of many functional and organic 
gastrointestinal diseases are being widened. In this paper the authors present 
a comprehensive review on the role of MEL in the selected diseases of the gut. 
 
Key words: melatonin, enterochromaffin cells, melatoninergic receptors, 
gastrointestinal tract. 
 

Wstęp 
 

Przewód pokarmowy stanowi bogate źródło melatoniny (MEL) 

odpowiadając za większość jej dziennego wydzielania. Hormon ten został 

wyizolowany z szyszynki przez Aarona Lernera [1] w 1958 roku, a jego 

obecność w przewodzie pokarmowym, w błonie śluzowej wyrostka robaczko-

wego, po raz pierwszy opisali Raikhlin i Kvetnoy w 1974 roku [2]. Od tamtego 

momentu wielu badaczy potwierdziło wysokie stężenia MEL w tkankach 

przewodu pokarmowego, 10 - 100-krotnie przewyższające wartości stężeń we 

krwi obwodowej [3-6]. Bubenik i wsp. [3] wykazali, że nocne stężenie MEL 

w surowicy szczurów wynosiło 40 pg/mL, podczas gdy stężenia hormonu 

w tkankach jelita czczego i krętego kształtowały się na poziomie 500 pg/mL. 

Przeliczając stężenie hormonu na gram tkanki, a zarazem uwzględniając dużą 

powierzchnię przewodu pokarmowego Huether [6] obliczył, że ilość MEL 

produkowana w obrębie układu trawiennego ptaków i ssaków przekracza 

400-krotnie ilość jej szyszynkowej frakcji [6].  

Hormon ten, podobnie jak serotonina jest produkowany przez komórki 

enterochromafinowe (EC) rozsiane na całej długości przewodu pokarmowego, 

a także w trzustce i drogach żółciowych. Obecność MEL stwierdzono 

w  przełyku, żołądku, dwunastnicy (kosmkach dwunastniczych, kryptach 

Lieberküna, gruczołach Brunnera), jelicie cienkim i grubym. Melatonina 

znajduje się we wszystkich warstwach przewodu pokarmowego: błonie 

mięśniowej, błonie podśluzowej, z największą koncentracją w błonie śluzowej 



Maria Wiśniewska-Jarosińska, Jan Chojnacki 91

[7]. Według Messnera i wsp. [8] najwyższe stężenie tego hormonu występuje 

w jelicie cienkim i okrężnicy.  

W wątrobie MEL została znaleziona w jądrach hepatocytów [9], a jej 

stężenie w komórkach wątrobowych jest 15-krotnie wyższe niż dzienne stężenie 

we krwi [7]. Metodą radioimmunologiczną potwierdzono także obecność MEL 

w żółci. Zakresy stężeń tego hormonu w skondensowanej żółci w pęcherzyku 

żółciowym wahają się między 2 000 a 11 000 pg/mL i są najwyższe 

spośród stężeń w jakiejkolwiek innej części przewodu pokarmowego [10]. 

W nieskondensowanej żółci średnie stężenie MEL wynosi około 85 pg/mL. 

Przypuszcza się, że tak duża zawartość MEL w żółci zapobiega uszkodzeniom 

nabłonka dróg żółciowych i jelit przez kwasy żółciowe [11]. 

Substratem do produkcji MEL jest egzogenny L-tryptofan, znajdujący się 

w  produktach żywnościowych. Wydzielanie MEL z komórek EC przewodu 

pokarmowego podlega rytmom dobowym, ale też w dużej mierze zależy 

od składu spożywanych posiłków, a zwłaszcza zawartości produktów bogatych 

w tryptofan [12].  

Melatonina wykazuje swoje działanie na drodze autokrynnej, parakrynnej 

i endokrynnej [13, 14]. Działanie to w zakresie układu pokarmowego dotyczy 

regulacji najważniejszych jego czynności – motorycznej i wydzielniczej, 

a pośrednio także trawiennej. Zdaniem Bubenika, MEL w przewodzie pokarmo-

wym wykazuje właściwości fizjologicznego antagonisty serotoniny [15].  

Melatonina wywiera swoje biologiczne działanie poprzez połączenie ze 

specyficznymi receptorami. Receptory melatoninowe należą do receptorów 

błonowych sprzężonych z białkami regulacyjnymi wiążącymi nukleotydy 

guanylowe (białka G). Według najnowszej klasyfikacji u ssaków wyróżnia się 

trzy typy receptorów: MT1, MT2 i MT3. Receptory MT1 o wysokim 

powinowactwie, których pobudzenie powoduje zahamowanie aktywności 

cyklazy adenylowej w komórkach docelowych, zlokalizowano w wielu 

strukturach OUN, ale także w siatkówce, nerkach, tarczycy, grasicy oraz 

w obrębie przewodu pokarmowego - w jelitach [16]. Receptor melatoninowy 

MT2 wywiera swoje działanie poprzez hamowanie wytwarzania wewnąt-
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rzkomórkowego cAMP i cGMP, a jego obecność stwierdzono m.in. w wątrobie, 

trzustce, jelitach [17]. Najmniej poznanym receptorem pozostaje MT3. 

Doniesienia Nosjeana i wsp. [18] wykazały duże podobieństwo tego receptora 

do reduktazy chinonowej QR2, enzymu posiadającego właściwości oksydo-

redukcyjne. 

Melatonina wywiera swój efekt biologiczny również przy udziale 

receptorów jądrowych. Pierwsze sugestie dotyczące istnienia receptorów 

jądrowych dla MEL pochodzą z badań Reitera i wsp. [19], którzy wykazali 

kumulację MEL w jądrach komórek wątrobowych. Sklonowano i wyróżniono 

sześć typów receptorów jądrowych: RZRα, RORα1, RORα2, RORα3, RZRβ 

i RORγ. Nazwano je receptorami RZR/ROR, ponieważ wykazały podobieństwo 

do receptorów retinoidowych RZR (ang. retinoid Z receptor) i zaliczono je do 

receptorów sierocych ROR (ang. retinoic acid receptor – related orphan 

receptor), bowiem nie ustalono początkowo ich endogennego liganda. MEL 

działa głównie na receptor jądrowy RZR/RORα oraz w mniejszym stopniu na 

RZRβ. Różne rozmieszczenie form receptora może świadczyć o ich odmiennym 

działaniu. Receptory RZR/RORα znaleziono prawie we wszystkich tkankach 

organizmu, ale największą ich ekspresję stwierdzono m.in. w wątrobie i trzustce 

[20]. Receptory RZRβ są natomiast głównie zlokalizowane w mózgu, siatkówce 

i nadnerczach [21]. Melatonina wykazuje również działanie pozareceptorowe 

wiążąc się wewnątrzkomórkowo m.in. z kalmoduliną i wpływając tym samym 

na cyklazę adenylową i fosfodiesterazę [22]. 

Z dotychczasowych doniesień wynika, że wydzielanie MEL zmienia się 

wraz z wiekiem. Największą aktywność wydzielniczą komórek EC obserwuje 

się w okresie pełnej dojrzałości biologicznej (20-40 lat). Po 30-tym roku życia 

wydzielanie MEL systematycznie zmniejsza się, aż po 65-tym roku życia zanika 

rytm dobowy wydzielania MEL [23]. Ta zmiana wydzielania hormonu, zależna 

od wieku, może także wpływać na obraz kliniczny wielu chorób przewodu 

pokarmowego, co w szczególności dotyczy zaburzeń czynnościowych. 

Melatonina wykazuje istotne działanie gastroprotekcyjne. Hormon ten 

hamuje nadmierną kurczliwość mięśni gładkich przewodu pokarmowego [24], 
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hamuje sekrecję kwasu solnego i pepsyny [25], a zwiększa wydzielanie 

wodorowęglanów przez gruczoły błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz 

trzustkę [26-28], wpływa na ekspresję iNOS i COX-2 [29, 30], moduluje 

uwalnianie prostaglandyn i tlenku azotu [31-33], wykazuje działanie 

przeciwzapalne [33], immunomodulujące [34] oraz antyoksydacyjne [35-38]. 

Większość wyżej wymienionych danych literaturowych dotyczących 

gastroprotekcyjnego działania MEL opiera się na wynikach badań 

eksperymentalnych, zdecydowanie mniej danych odzwierciedla obserwacje 

kliniczne. Pogłębienie wiedzy klinicznej pozwoli w przyszłości na lepsze 

poznanie patogenezy wielu chorób, jak również poszerzy możliwości 

terapeutycznego wykorzystania MEL w leczeniu wspomagającym niektórych 

schorzeń, w tym także przewodu pokarmowego. Do chwili obecnej opisano 

zmiany sekrecji i metabolizmu MEL w niektórych chorobach układu 

trawiennego, m.in. w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, dyspepsji 

czynnościowej, zespole jelita nadwrażliwego, nieswoistych zapaleniach jelit 

oraz chorobach nowotworowych.  
 

Rola melatoniny w chorobach jamy ustnej 
 

Melatonina jest wydzielana do śliny w formie wolnej, niezwiązanej 

z albuminami. Jej stężenie w ślinie stanowi 20-30% wartości obserwowanych 

w surowicy krwi obwodowej [39]. Wyniki badań doświadczalnych wskazują na 

korzystny efekt miejscowego podania MEL w niektórych schorzeniach jamy 

ustnej. Cutando i wsp. [40] wykazali, że miejscowa aplikacja MEL po ekstrakcji 

zębów u psów znacząco zmniejszała wykładniki stresu oksydacyjnego. 

Korzystne działanie tego hormonu opisano także w chorobach przyzębia, gdzie 

oprócz efektu antyoksydacyjnego, zmiatania wolnych rodników, działania 

immunomodulującego i przeciwzapalnego MEL podkreśla się jej stymulujący 

wpływ na tworzenie tkanki kostnej [41].  
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Rola melatoniny w chorobach przełyku  
 

Wyniki dotychczasowych badań eksperymentalnych oraz obserwacji 

klinicznych wskazują na korzystny wpływ MEL w chorobie refluksowej 

przełyku. Konturek i wsp. [42] wykazali, że podanie MEL szczurom zmniej-

szało uszkodzenie błony śluzowej przełyku wywołane działaniem samego kwasu 

solnego oraz kwasu i żółci. Postulowane mechanizmy ochronnego działania 

MEL na przełyk są związane z wpływem na szlak cyklooksygenazy i zwiększo-

nym uwalnianiem PGE2, wzrostem aktywności syntazy tlenku azotu i uwalnia-

nia NO oraz aktywacją nerwów czuciowych. Ten ostatni mechanizm 

prawdopodobnie na drodze uwalniania peptydu zależnego od genu dla kalcyto-

niny (CGRP) także stymuluje aktywność NOS i produkcję NO w przełyku.  

Mniej jest danych klinicznych na temat skuteczności stosowania MEL 

u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Między innymi Pereira i wsp. [43] 

wykazali, że suplementacja MEL i L-tryptofanu w diecie powoduje wyraźne 

zmniejszenie objawów choroby refluksowej przełyku u większości pacjentów. 

W badaniu przeprowadzonym przez Klupińską i wsp. [44] wykazano relatywnie 

wyższe stężenie MEL u pacjentów z nienadżerkowym zapaleniem przełyku 

(NERD – ang. non-erosive oesophagitis) w porównaniu do grupy kontrolnej, 

natomiast istotnie niższe poziomy MEL w surowicy obserwowano u chorych 

z nadżerkowym zapaleniem przełyku stopnia A i B wg klasyfikacji Los Angeles. 

Autorzy postulują, że wyższe poziomy hormonu w surowicy krwi pacjentów 

z NERD mogą zapobiegać powstawaniu zmian nadżerkowych błony śluzowej 

przełyku, ale nie zmniejszają klinicznych objawów choroby. Werbach [45] 

opisał przypadek 64-letniej kobiety z chorobą refluksową przełyku, która 

wymagała przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej (IPP), 

co z kolei zwiększało ryzyko rozwoju osteoporozy. Podjęto decyzję o włączeniu 

do terapii MEL. Pozwoliło to na odstawienie IPP bez nawrotu objawów 

klinicznych choroby refluksowej. Kandil i wsp. [46] potwierdzili skuteczność 

zarówno samej MEL jak również jej łącznego zastosowania z omeprazolem 

w łagodzeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego.  
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Rola melatoniny w chorobach żołądka i dwunastnicy  
 

Gastroprotekcyjne działanie MEL w zapobieganiu nadżerkom błony 

śluzowej oraz wrzodom żołądka i dwunastnicy udokumentowano w wielu 

badaniach eksperymentalnych. Między innymi Konturek i wsp. [47] wywołując 

„burzę oksydacyjną” w modelach niedokrwienie – reperfuzja u zwierząt 

stwierdzili, że MEL na drodze „zmiatania” wolnych rodników zapobiega 

powstawaniu nadżerek błony śluzowej żołądka. W innych badaniach wykazano, 

że hormon ten korzystnie wpływa na ekspresję enzymów antyoksydacyjnych 

(dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej) i przeciwdziała 

uszkodzeniom błony śluzowej żołądka wywołanym działaniem niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych [48], alkoholu [49] czy stresu [50]. Za ważny 

mechanizm gastroprotekcyjnego działania MEL uznaje się także pobudzenie 

ekspresji cyklooksygenazy i produkcji prostaglandyn w błonie śluzowej żołądka 

[51] oraz zwiększone uwalnianie tlenku azotu [52, 53]. Liaw i wsp. [49] 

w badaniach doświadczalnych na szczurach podawali liposacharyd w celu 

wywołania zaburzeń mikrokrążenia i w efekcie uszkodzenie błony śluzowej 

żołądka. Zmianom tym zapobiegała dożołądkowo podana MEL. Zdaniem tych 

badaczy obserwowany korzystny efekt MEL związany jest ze wzrostem 

miejscowej produkcji tlenku azotu. Kluczową rolę, jaką odgrywa NO 

w gastroprotekcyjnym działaniu MEL podkreślają także Brzozowska i wsp. 

[32], gdyż zaobserwowano, że zarówno podana dożołądkowo egzogenna MEL 

jak również endogenna, syntetyzowana z L-tryptofanu, powoduje wzrost 

przepływu krwi i wzrost uwalniania NO do światła przewodu pokarmowego. 

Autorzy ci dowiedli, że podawanie MEL stymuluje aktywność syntazy tlenku 

azotu (NOS) z następczym wzrostem uwalniania NO co przyczynia się do 

gojenia uszkodzeń tkanek przewodu pokarmowego poprzez poprawę przepływu 

krwi w mikrokrążeniu. W innych badaniach eksperymentalnych Tamura i wsp. 

[55] wykazali, że MEL może również w niektórych stanach działać 

przeciwstawnie i hamować aktywność syntazy NO, oraz produkcję tlenku azotu. 
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Taka sytuacja ma miejsce w ogniskach zakażenia i uszkodzenia, w których 

tlenek azotu pełni rolę mediatora procesu zapalnego.  

W modelu zwierzęcym Sener i wsp. [56] wykazali, że egzogenne podanie 

samej MEL lub łącznie z omeprazolem zmniejsza oksydacyjne uszkodzenie 

błony śluzowej żołądka wywołane działaniem bifosfonianów.  

W badaniu klinicznym obejmującym trzyletnią obserwację Komarov i wsp. 

[57] opisali zaburzenie dobowych i sezonowych rytmów wydzielania MEL 

u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. Autorzy postulują, że zaburze-

nie rytmów sezonowych wydzielania hormonu może być jednym z czynników 

odpowiadających za nasilenie objawów choroby wrzodowej dwunastnicy 

w okresie jesiennym. Klupińska i wsp. [44] wykazali istotnie niższe stężenie 

MEL u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy. Rappaport i wsp. [58] 

ocenili w mikroskopie elektronowym bioptaty błony śluzowej części 

przedodźwiernikowej żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy 

leczonych IPP oraz IPP w skojarzeniu z MEL. Autorzy potwierdzili korzystny 

wpływ MEL na procesy troficzne komórek błony śluzowej antrum.  

Dane literaturowe wskazują również na rolę MEL w dyspepsji czynnościo-

wej, która charakteryzuje się uporczywymi i/lub nawracającymi dolegliwościa-

mi, ale bez uszkodzeń organicznych błony śluzowej w górnym odcinku 

przewodu pokarmowego. Klupińska i wsp. [44] wykazali odmienności 

w wydzielaniu MEL w godzinach nocnych u chorych z różnymi klinicznymi 

postaciami dyspepsji czynnościowej, w porównaniu z osobami zdrowymi. 

U osób z zespołem bólu w nadbrzuszu (EPS – ang. Epigastric Pain Syndrome) 

stężenie MEL w porze nocnej i dziennej (na czczo) było podobne jak u osób 

zdrowych. W  tej grupie stwierdzono jednak, że u osób z bardzo nasilonymi 

dolegliwościami stężenie MEL w porze dziennej było znamiennie niższe niż 

u zdrowych. Zakładając, że metabolizm MEL w dyspepsji czynnościowej nie 

jest zaburzony, wyniki powyższe świadczą o zmniejszonym wydzielaniu MEL, 

szczególnie w ciągu dnia i po spożywaniu posiłków. Zupełnie odmiennie 

zachowywało się wydzielanie MEL u osób z dyskomfortem poposiłkowym 

(PDS – ang. Postprandial Diostress Syndrome) [59]. W tej postaci dyspepsji 
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czynnościowej zarówno w porze nocnej jak i dziennej stężenie tego hormonu 

w surowicy było znamiennie wyższe niż u osób zdrowych i cierpiących na bóle 

w nadbrzuszu. Przy czym stężenia MEL były tym wyższe, im bardziej nasilone 

były objawy kliniczne dyspepsji. Te ważne spostrzeżenia wskazują na 

możliwość „biochemicznego różnicowania” obu postaci dyspepsji. Interpretacja 

kliniczna uzyskanych wyników nie jest jednak łatwa. Można przyjąć, że 

względny „niedobór” MEL prowadzi do niewydolności antyoksydacyjnej, 

zmniejszonego wydzielania śluzu i wodorowęglanów, czy zaburzeń dystrybucji 

krwi w mikrokrążeniu śluzówkowym. Wszystko to może prowadzić do 

zachwiania równowagi między czynnikami agresyjnymi i ochronnymi. 

Zaburzenie to jest nieznaczne i nie prowadzi do powstawania wrzodów 

trawiennych czy nadżerek, ale wymaga podawania środków hamujących 

wydzielanie żołądkowe. Kulig i wsp. [60] wykazali, że różna jest także liczba 

komórek EC w zależności od postaci dyspepsji czynnościowej. Jest ona 

znacznie wyższa u pacjentów z EPS niż PDS, co także może mieć znaczenie 

różnicujące kliniczne postaci dyspepsji. 

Klupińska i wsp. [61] opisali korzystny efekt terapeutyczny MEL u osób 

z dyspepsją czynnościową. Po kilkutygodniowym przyjmowaniu 5 mg hormonu 

u większości pacjentów ustąpiły bóle nocne oraz zmniejszyły się zakłócenia snu. 

Zmniejszyła się także potrzeba używania leku zobojętniającego kwas solny.  
 

Rola melatoniny w chorobach jelit 
 

Melatonina pełni funkcję regulatora czynności motorycznej jelit oraz 

wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do serotoniny. Wyniki 

większości badań eksperymentalnych prowadzonych in vitro oraz in vivo 

wskazują na hamujący wpływ MEL na motorykę mięśni gładkich. Efekt ten 

może być wywołany przez bezpośrednie pobudzenie specyficznych receptorów, 

regulację aktywności kanałów wymiany Ca2+/K+ w komórkach, jak również 

pośrednio przez trzewny układ nerwowy. Hormon ten blokuje receptory 

nikotynowe dla acetylocholiny w zakończeniach neuronów podśluzówkowego 



Rola melatoniny w chorobach przewodu pokarmowego 98

splotu nerwowego oraz aktywuje aferentne włókna nerwu błędnego przez 

wzrost uwalniania CCK i aktywację CCK1R/CCK2R [62, 63]. Wywiera 

również działanie modulujące na czucie trzewne. Zjawisko nadwrażliwości 

trzewnej, szczególnie często spostrzegane jest u osób z zespołem jelita 

nadwrażliwego (zjn; IBS – ang. Irritable Bowel Syndrome). U większości 

pacjentów z tą chorobą czynnościową próg pobudliwości bólowej jest obniżony, 

co powoduje, że odczucia bólowe pojawiają się nawet przy prawidłowej 

motoryce jelit. Nadwrażliwość trzewną uznano za biologiczny marker zjn [64]. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują na różną liczbę komórek EC 

u pacjentów z różnymi klinicznymi postaciami zjn. Spiller i wsp. [65] u osób 

z postacią biegunkową zespołu jelita nadwrażliwego (IBS-D) stwierdzili wzrost 

liczby komórek EC, z kolei El-Salhy i wsp. [66] obserwowali zmniejszoną 

liczbę komórek EC w postaci zaparciowej zespołu jelita nadwrażliwego 

(IBS-C). W badaniach przeprowadzonych w Klinice Gastroenterologii i Chorób 

Wewnętrznych UM w Łodzi, Stępień i wsp. [67] obserwowali różnice 

w sekrecji MEL w zależności od klinicznej postaci zjn. Istotnie wyższą sekrecję 

hormonu w porównaniu do grupy kontrolnej obserwowano w IBS-C. Podobnie 

badania Radwana i wsp. [68] wykazały zmiany sekrecji i metabolizmu MEL 

w różnych postaciach zjn. Stężenie głównego metabolitu MEL, siarczanu 

6-hydroksymelatoniny (6-HMS), w moczu było istotnie niższe zarówno 

w IBS-C, jak i w IBS-D w porównaniu do grupy kontrolnej.  

Wiele danych literaturowych wskazuje na korzystny efekt terapeutyczny 

stosowania MEL u chorych z zjn. Saha i wsp. [69] zaobserwowali, że 

zastosowanie MEL w dawce 3 mg na dobę przez 8 tygodni istotnie poprawiało 

jakość życia pacjentów z zjn w porównaniu do grupy leczonej placebo. Z kolei 

Song i wsp. [70] opisali korzystny efekt dwutygodniowego leczenia MEL w tej 

samej dawce na zmniejszenie bólów brzucha oraz wrażliwości odbytnicy na ból. 

Skuteczność stosowania MEL przez 8 tygodni u kobiet z zjn potwierdziło także 

badanie Lu i wsp. [71], w którym wykazano wyraźne zmniejszenie dolegliwości 

bólowych, wzdęć brzucha oraz nieprawidłowego odczuwania potrzeby 

defekacji. 



Maria Wiśniewska-Jarosińska, Jan Chojnacki 99

Zaburzeniom czynnościowym przewodu pokarmowego często towarzyszą 

objawy depresji. U osób z depresją stwierdzono m.in. obniżenie wydzielania 

MEL w godzinach nocnych [72]. Do obniżenia wydzielania melatoniny 

dochodzi także w okresie jesienno-zimowym, co może prowadzić do sezonowej 

depresji [73, 74]. Godnym podkreślenia jest również fakt, że choroby układu 

pokarmowego, a szczególnie zaburzenia czynnościowe, mogą także przebiegać 

z zaostrzeniem objawów w okresie jesienno-zimowym i remisją w okresie 

letnim. 

Liczba badań klinicznych dotyczących sekrecji i metabolizmu MEL 

w organicznych chorobach jelit, w tym także w nieswoistych chorobach 

zapalnych jelit, jest niewielka. Znacznie więcej danych świadczących 

o enteroprotekcyjnym działaniu MEL pochodzi z badań eksperymentalnych na 

modelach zwierzęcych. Pentney i Bubenik [75] w badaniu przeprowadzonym 

u myszy z eksperymentalnym zapaleniem jelita grubego wywołanym DSS 

(ang. dinitrobenzene sulfonic acid) stwierdzili ponad 10-krotnie wyższe dzienne 

stężenie MEL w surowicy w porównaniu do zwierząt zdrowych. Melatonina 

wykazuje działanie enteroprotekcyjne hamując destrukcję tkanek, poprzez 

wpływ na liczne szlaki sygnałowe i metaboliczne w komórce u zwierząt 

z zapaleniem jelita grubego wywołanym DSS, TNBS (ang. trinitrobenzene 

sulfate) i DNBS (ang. dinitrobenzene sulfate). Pentney i wsp. [75], Cuzzocrea 

i wsp. [76] oraz Marquez i wsp. [77] stwierdzili stopniowe ustępowanie krwistej 

biegunki i poprawę stanu odżywienia po dootrzewnowym podawaniu 

tej indoloaminy. Cuzzocrea i wsp. [76] po podaniu MEL zaobserwowali 

zmniejszenie aktywności mieloperoksydazy, cyklooksygenazy-2 oraz syntazy 

NO, stężenia produktów peroksydacji lipidów, a także ekspresji ICAM-1 

i P-selektyny w błonie śluzowej jelita grubego. Dong i wsp. [78] stwierdzili 

obniżenie aktywności cykloosygenazy-2 i syntazy NO oraz stężeń PGE2 i NO. 

Necefli i wsp. [79] zaobserwowali spadek aktywności mieloperoksydazy 

i kaspazy-3 oraz stężenia produktów peroksydacji lipidów, natomiast wzrost 

stężenia dehydrogenazy glutationu w jelicie grubym. Mei i wsp. [80] stwierdzili 

obniżenie aktywności mieloperoksydazy i stężenia IL-1, TNFα i NO. Ponadto 
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Mazzon i wsp. [81] udowodnili, że melatonina moduluje szlak komórkowy 

aktywujący NF-κB w jelicie grubym. W badaniu tym po podaniu MEL 

zmniejszyła się aktywność NF-κB, fosforylacja białka c-Jun oraz ekspresja 

liganda Fas i białka Bax, natomiast nie stwierdzono obecności komórek 

apoptotycznych i spadku ekspresji białka Bcl-2. Znacznie zmniejszyło się 

również stężenie TNFα. 

W badaniu przeprowadzonym przez Boznańską i wsp. [82] u chorych 

z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg) wykazano zmiany meta-

bolizmu MEL zależne od stopnia zaostrzenia choroby. Dobowe wydalanie 

siarczanu 6-hydroksymelatoniny z moczem było istotnie niższe u chorych 

z ciężkim zaostrzeniem w porównaniu do pacjentów z lekkim zaostrzeniem 

wzjg. Zależność ta była wyraźna i została potwierdzona we wszystkich 

przyjętych kryteriach zaostrzenia wzjg - klinicznych, endoskopowych i histo-

patologicznych. Autorzy sugerują, że wydzielanie melatoniny w organizmie jest 

niższe w ciężkim zaostrzeniu wzjg, zaburzeniu ulega również metabolizm tego 

enterohormonu. Proces metabolizmu melatoniny do 6-hydroksymelatoniny 

zachodzi głównie w wątrobie, ale w mniejszym stopniu odbywa się także 

w ścianie jelit przy udziale izoformy cytochromu P450, CYP1B. 

W nieswoistych chorobach zapalnych jelit (nchzj) w wyniku ogólno-

ustrojowego działania cytokin prozapalnych ekspresja enzymów szlaku 

metabolicznego MEL w hepatocycie może być obniżona. Natomiast proces 

zapalny toczący się w ścianie jelita prowadzi do zaburzenia funkcji 

metabolicznych błony śluzowej i niszczenia nabłonka, czego konsekwencją 

może być zmniejszona ekspresja CYP1B1. Niższe wydalanie siarczanu 

6-hydroksymelatoniny w ciężkich zaostrzeniach wzjg może w konsekwencji 

prowadzić do zwiększonego powstawania pozostałych metabolitów MEL, takich 

jak 2-hydroksymelatoniny, cyklicznej 3-hydroksy-melatoniny, N-acetyl-N-

formyl-5-metoksykynuraminy i N-acetyl-5-metoksy-kynuraminy, w wyniku 

metabolizmu w komórkach układu immunologicznego oraz w reakcji z wolnymi 

rodnikami w miejscu zapalenia.  
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Potwierdzone enteroprotekcyjne działanie MEL wskazuje na możliwość 

terapeutycznego zastosowania hormonu w leczeniu wspomagającym pacjentów 

z nchzj. Dotychczas stosowane w tych chorobach leki często nie są w pełni 

skuteczne, a ich przewlekłe stosowanie wiąże się z ryzykiem rozwoju niekiedy 

poważnych objawów niepożądanych. Między innymi Terry i wsp. [83] w pracy 

poglądowej dotyczącej roli MEL we wzjg sugerują możliwość terapeutycznego 

jej wykorzystania w leczeniu tej przewlekłej choroby. 
 

Rola melatoniny w chorobach nowotworowych przewodu 
pokarmowego 
 

Zmiany dotyczące sekrecji i metabolizmu MEL stwierdzono także 

w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego. U pacjentów z nowo-

tworami układu trawiennego Kvetnoy i Levin [84] stwierdzili kilkakrotnie 

wyższe stężenie MEL w surowicy w ciągu dnia oraz niższe w godzinach 

nocnych w porównaniu do osób zdrowych. Khorry i wsp. [85], Kos-Kudla 

i wsp. [86] oraz Muc-Wierzgoń i wsp. [87] zaobserwowali, że u pacjentów 

z nowotworami jelita grubego stężenie MEL w surowicy w godzinach nocnych 

było nawet 10-krotnie obniżone w porównaniu do osób zdrowych. Badacze 

nie stwierdzili natomiast zmian w dziennym stężeniu MEL w surowicy. 

W obserwacjach Viciana i wsp. [88] przeprowadzonych u pacjentów z rakiem 

jelita grubego stężenie dzienne i nocne MEL w surowicy pozostało 

niezmienione, natomiast stężenie MEL w tkankach przewodu pokarmowego 

było ponad 10-krotnie wyższe w porównaniu do osób zdrowych. Niskie stężenia 

MEL w surowicy oraz jej metabolitów w moczu zaobserwowano także 

u pacjentów z rakiem płuc, sutka, żołądka i tarczycy. Analiza naukowych 

doniesień ostatnich lat pozwala na stwierdzenie, że MEL jest neurohormonem 

o właściwościach onkostatycznych. Większość danych otrzymanych z badań 

pacjentów z chorobami nowotworowymi wskazuje na ujemną korelację po-

między stężeniem melatoniny a zaawansowaniem choroby. Mechanizm przeciw-

nowotworowego działania MEL nie jest dokładnie poznany. Bierze się tu pod 
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uwagę jej właściwości antyproliferacyjne, antyoksydacyjne i immuno-

stymulujące. Ponadto obserwowane zahamowanie syntezy tlenku azotu może 

prowadzić do zmniejszenia neoangiogenezy w obrębie guzów nowotworowych. 
 

Podsumowanie  
 

Melatonina wykazuje wielokierunkowe działanie w obrębie przewodu 

pokarmowego wpływając zarówno na jego czynność fizjologiczną, jak również 

na toczące się w nim procesy chorobowe. Przedstawione dane literaturowe 

potwierdzają rolę zaburzeń sekrecji i metabolizmu tego enterohormonu 

w patogenezie wielu schorzeń układu trawiennego, jak również wskazują 

na coraz większe zainteresowanie możliwościami jego wykorzystania 

terapeutycznego. 
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