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Streszczenie : Proces starzenia wiąże się ze wzrostem liczby incydentów 
naczyniowowo-sercowych zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Z wiekiem ulegają 
obniżeniu stężenia niektórych hormonów, w tym: estrogenów, androgenów, 
dehydroepiandrosteronu, siarczanu dehydroepiandrosteronu czy melatoniny. 
Związek melatoniny z układem krążenia był przedmiotem zainteresowania 
w ciągu ostatnich kilku lat. Wykazano, iż od aktywacji odpowiednich receptorów 
przez melatoninę zależy jej efekt naczynioskurczowy lub naczyniorozkurczowy. 
Zarówno w badaniach eksperymentalnych, jak i klinicznych wykazano kardio-
protekcyjny efekt melatoniny. W modelach niedokrwienia-reprefuzji serca czy 
w trakcie indukcji procesów oksydacyjnych po podaniu leków o działaniu 
kardiotoksycznym wykazano ochronny wpływ melatoniny. U pacjentów z chorobą 
niedokrwienną serca stwierdzono niższe nocne stężenia melatoniny 
w porównaniu z grupą osób zdrowych; im cięższa była choroba serca i większe 
prawdopodobieństwo nagłej śmierci sercowej tym stężenie melatoniny było 
niższe. Także u pacjentów z hipercholesterolemią i  podwyższonymi wartościami 
frakcji LDL-cholesterolu oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wykazano 
niższe stężenia melatoniny. Podanie melatoniny normalizowało ciśnienie krwi 
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Prezentowana praca ma na celu 
podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat udziału melatoniny w czynności 
układu krążenia. 
 
Słowa kluczowe: melatonina, układ krążenia, nadciśnienie tętnicze, 
hipercholesterolemia, niedokrwienie-reperfuzja. 
 
Abstract: The ageing process is associated with an increasing number of 
cardiovascular incidents, both acute and chronic. Also the concentrations of 
certain hormones undergo a gradual decrease with age, including: oestrogens, 
androgens, dehydroepiandrosterone, dehydroapiandrosterone sulphate or 
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melatonin. The association between melatonin and circulation has been the 
subject of interest for the last few years. It has also been demonstrated that the 
vasospastic or vasodilative effects of melatonin depend on the activation of 
certain receptors by the hormone.  
Cardioprotective effects of melatonin have been demonstrated in both 
experimental and clinical studies. In cardiac ischemia-reperfusion models or in 
the course of oxidative process induction, following the administration of 
medical agents with cardiotoxic effects, protective effects of melatonin have 
been demonstrated. In patients with ischaemic heart disease, lower nocturnal 
melatonin concentrations were found vs. those in a group of healthy persons; the 
more severe cardiac disease and the higher risk for sudden cardiac death, the 
lower melatonin concentrations are observed. Lower melatonin concentrations 
have also been confirmed in patients with hypercholesteronaemia and increased 
LDL-cholesterol fraction levels, as well as in patients with arterial hypertension. 
Melatonin administration normalised blood pressure in patients with arterial 
hypertension.  
The presented paper aims at summarising the up-to-date knowledge of the role 
of melatonin in circulation control. 
 
Key words: melatonin, cardiovascular system, hypertension, 
hypercholesterolemia, ischemia-reperfusion. 
 

Wstęp 
 

Hormon szyszynki - melatonina (MEL) - jest czynnikiem odpowiedzialnym 

za sezonową zdolność do reprodukcji oraz chemicznym mediatorem ciemności 

[1]. U ludzi w starszym wieku spada stężenie zarówno MEL, jak i jej 

wydalanego z moczem metabolitu siarczanu 6-hydroksymelatoniny [2] oraz 

zwiększa się liczba incydentów sercowych. Stąd też, od kilkunastu lat, narasta 

zainteresowanie współistnieniem zaburzeń układu krążenia i zmianami stężeń 

MEL [3]. 

Stężenie MEL podlega rytmowi dziennemu i sezonowemu. Wykazano, 

iż częstość występowania objawów i chorób układu krążenia zmienia się 

w zależności od pory dnia, miesiąca i roku, a także wykazuje rytm dobowy 

[4-10]. Najwięcej incydentów kardiologicznych zdarza się w godzinach 
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porannych pomiędzy godziną 6.00 i 12.00, a szczyt przypada na 9.00 [11]. 

Incydenty zatrzymania krążenia mają miejsce najczęściej między 8.00 a 11.00 

oraz między 16.00 i 19.00 [6, 12]. Najniższe wartości ciśnienia tętniczego 

zaobserwowano w nocy [13], a szczyt śmiertelności z powodów kardiologicz-

nych przypada na wczesne godziny poranne i współistnieje ze wzrostem 

ciśnienia tętniczego krwi [9]. Podobnie, specyficzny rytm dobowy oraz 

sezonowy jest charakterystyczny dla dusznicy bolesnej czy nagłej śmierci 

sercowej [14].  

Podczas nocy, gdy stężenie MEL jest najwyższe dochodzi do zwolnienia 

akcji serca, spada ciśnienie tętnicze krwi i stężenie cholesterolu, a wzrostowi 

ulega pojemność minutowa serca i aktywność pompy wapniowej. 

Wyniki badań zarówno doświadczalnych, jak i klinicznych wskazują, iż 

z jednej strony istotną rolę w działaniu MEL na układ krążenia może odgrywać 

zmniejszenie aktywności układu noradrenergicznego [15-17]. Z drugiej strony, 

wykazanie zmian ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów, którzy w sposób 

przewlekły przyjmują leki β-adrenergiczne hamujące produkcję endogennej 

MEL oraz utrzymanie cyklicznych zmian rytmu serca u pacjentów po 

transplantacjach tego organu, wskazują na istnienie innych, poza układem 

współczulnym, czynników pośredniczących w kontroli pracy serca przez MEL 

[18]. Nie bez znaczenia jest fakt wykazania obecności receptorów dla MEL 

w ścianach tętnic mózgowych i ogonowych u szczurów, w mioblastach 

i tętnicach naczyń wieńcowych u kurczaków, a także w ścianach tętnic u ludzi 

i przedstawicieli człekokształtnych [19-23]. Aktywacja receptorów MT2, 

zlokalizowanych w mięśniach gładkich ściany naczyń krwionośnych, w przeci-

wieństwie do aktywacji receptora MT1 ma działanie naczyniorozszerzające [24]. 

Istnieje także możliwość bezpośredniego działania MEL na naczynia krwio-

nośne, np. poprzez bezpośrednie rozszerzenie mięśni gładkich aorty [25-29]. 

U pacjentów z objawami klinicznymi choroby niedokrwiennej serca 

o małym nasileniu, a także podczas ostrego incydentu zawałowego wykazano 

spadek nocnego szczytu wydzielania MEL [30]. Z kolei u pacjentów 

z niestabilną dusznicą bolesną wydalanie siarczanu 6-hydroksymelatoniny 
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z moczem było mniejsze w porównaniu z ludźmi zdrowymi oraz pacjentami 

z ustabilizowaną dusznicą [31]. Autorzy wykazali ponadto, iż zawartość 

siarczanu 6-hydroksymelatoniny w moczu jest odwrotnie proporcjonalna 

do wieku zdrowych ludzi. Nie wykazano takiej korelacji w grupie pacjentów 

z chorobą niedokrwienną serca. U pacjentów z chorobą wieńcową wykazano 

przeszło 5-krotnie niższe stężenie nocne MEL w porównaniu z populacją ludzi 

zdrowych [32]. Według w/w pracy MEL odgrywa istotną rolę w zmniejszeniu 

aktywności układu współczulnego. W nocy, gdy stężenie MEL jest wysokie 

dochodzi do obniżenia aktywności układu adrenergicznego, co odgrywa istotną 

rolę w wypoczynku. Z kolei w godzinach porannych, gdy stężenie MEL ulega 

obniżeniu, wzrasta aktywność układu adrenergicznego. Jednak są też donie-

sienia, na podstawie których wykluczono udział MEL we wzroście aktywności 

układu przywspółczulnego obserwowanym u ludzi przed snem [33].  

Ostatnie lata podkreślają udział układu immunologicznego w patogenezie 

choroby niedokrwiennej. Po aktywacji receptorów dla cytokin w śródbłonku 

naczyń krwionośnych mózgu, zwiększa się synteza i uwalnianie cytokin, które 

w podwzgórzu pobudzają syntezę kortykoliberyny (CRH), równocześnie 

doprowadzając do zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [34, 35]. 

CRH u ludzi hamuje sekrecję MEL i wydalanie z moczem siarczanu 

6-hydroksymelatoniny [31, 36]. 

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca spadek produkcji i wydzie-

lania MEL może wiązać się z częstym stosowaniem blokerów receptora 

β-adrenergicznego. Stoschitzky i wsp. [37] wykazali, iż β-blokery zmniejszają 

syntezę MEL poprzez hamowanie β1-receptorów [37]. Potwierdzili to inni 

Autorzy wykazując zahamowanie nocnego szczytu wydzielania MEL u ludzi 

po podaniu β-blokerów; efekt ten był zależny od dawki zastosowanego leku 

[38]. Z kolei Autorzy z Włoch [31] nie wykazali różnic wydalania siarczanu 

6-hydroksymelatoniny z moczem u pacjentów leczonych β-blokerami. Niskie 

nocne stężenie MEL może odpowiadać za zaburzenia snu, które są częstym 

objawem ubocznym przy stosowaniu blokerów β-adrenergicznych. Wiele 

danych wskazuje na współistnienie zaburzeń snu z chorobą niedokrwienną 
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serca. Wynika z tego, iż co najmniej u ludzi w starszym wieku, zaburzenia snu 

mogą mieć związek z niskim nocnym wydzielaniem tego hormonu. 

Narastającym problemem wraz ze starzeniem są zaburzenia gospodarki 

lipidowej. Wykazano, że przewlekłe stosowanie MEL obniża stężenie chole-

sterolu [39-40]. W badaniach eksperymentalnych stwierdzono protekcyjny efekt 

MEL u szczurów z hipercholesterolemią indukowaną dietą wysoko-

cholesterolową [41]. Wykazano spadek stężenia całkowitego cholesterolu 

i wzrost ochronnej frakcji HDL-cholesterolu, a także zmniejszenie uszkodzenia 

błon komórkowych przez procesy oksydacyjne indukowane utlenianiem 

lipidów. Pita i wsp. [42] stwierdzili, iż MEL wpływa tylko na frakcje 

cholesterolu zawierające grupy estrowe oraz że pod jej wpływem dochodzi do 

zmniejszenie gromadzenia złogów tłuszczowych w ścianach naczyń krwio-

nośnych. Ten efekt działania MEL może być związany, choć częściowo, z jej 

działaniem antyoksydacyjnym lub wpływem na aktywność niektórych enzymów 

wątrobowych odgrywających istotną rolę w metabolizmie tłuszczów. Wykazano 

hamujący efekt MEL na utlenianie frakcji LDL-cholesterolu [43-45]. Warto 

podkreślić, iż porównywalny do witaminy E efekt przeciwmiażdżycowy 

stwierdzono nie tylko w działaniu MEL, ale jej prekursorów i metabolitów [46]. 

Są także doniesienia kwestionujące ochronny wpływ MEL na utlenianie 

LDL-cholesterolu [47].  

Melatonina redukuje ciśnienie tętnicze u szczurów normalnych, po usunięciu 

szyszynki, a także u szczurów z nadciśnieniem spontanicznym [16, 48-49]. 

Odwrotny efekt jest obserwowany u szczurów poddanych usunięciu szyszynki 

[50]. Efekt hipotensyjny MEL może być związany z hamowaniem napięcia 

centralnego i obwodowego układu adrenergicznego poprzez blokowanie post-

synaptycznych receptorów α1-adrenergicznych [51]. Inni autorzy nie potwierdzili 

tych badań uważając, iż u szczurów z nadciśnieniem tętniczym istotną rolę 

odgrywa przede wszystkim antyoksydacyjne działanie MEL [52].  

Procesy starzenia oraz hormony steroidowe wpływają na ekspresję 

receptorów dla MEL u zwierząt [53-54]. Doolen i wsp. [55] wykazali, iż 
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estradiol stymuluje funkcję receptorów MT2 w tętnicy ogonowej szczurzyc, 

zwiększając efekt naczyniorozkurczowy tego hormonu.  

Śródbłonek naczyń krwionośnych uczestniczy w utrzymaniu napięcia 

mięśni gładkich ściany naczyniowej poprzez produkcję czynników o działaniu 

naczyniozwężającym (endotelina, tromboksan), jak i naczyniorozszerzającym 

(prostacyklina, tlenek azotu - NO) [56-59]. Wykazano, iż MEL moduluje 

aktywność syntazy tlenku azotu (NOS) i produkcję NO [60-62], hamuje 

produkcję nadtlenoazotynu i H2O2, zmniejsza agregację płytek krwi [63, 64]. 

W fizjologii układu krążenia istotną rolę odgrywają jony wapnia. Melatonina 

bierze udział w regulacji homeostazy Ca2+ poprzez aktywację pompy wapniowej 

i regulację poziomu kalmoduliny [65-67]. Hormon ten regulując stężenie 

wapnia wewnątrzkomórkowego zwiększa kurczliwość miocytów i wyrzut 

serca [68].  

Dane epidemiologiczne wskazują, iż u osób spożywających duże ilości 

antyoksydantów w diecie np. witaminę E, beta-karoten czy witaminę C, 

zmniejsza się ryzyko chorób układu krążenia [69]. Jednym z ważnych, 

endogennych antyoksydantów jest MEL [70-76], której stężenie ulega obniżeniu 

w zależności od zaawansowania choroby wieńcowej serca. Wykazano, iż MEL 

może odgrywać ważną rolę w redukcji chorób układu krążenia. Tan i wsp. [77] 

wykazali ochronne działanie hormonu szyszynki w hamowaniu arytmii serca 

indukowanej niedokrwieniem, a następnie reperfuzją serca. Melatonina 

wywierała ten korzystny efekt nie tylko w dawkach farmakologicznych, ale 

również w dawkach odpowiadających fizjologicznym [78-79]. W ostatnim 

okresie ukazało się wiele prac dotyczących tego zagadnienia [80]. Kardio-

protekcyjny efekt MEL wiąże się prawdopodobnie z jej silnym działaniem 

antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym, co wykazano zarówno w badaniach 

in vivo, jak i in vitro [81, 82]. Jednym z modeli doświadczalnych jest 

stosowanie związków o działaniu kardiotoksycznym. W uszkodzeniu mięśnia 

sercowego po zastosowaniu tych substancji istotną rolę odgrywa nadmierna 

produkcja wolnych rodników i peroksydacja lipidów. Wykazano, iż MEL chroni 

serce przed toksycznym efektem doksorubicyny czy adriamycyny [83-88].  
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Ochronny efekt MEL przeciwko procesom oksydacyjnym indukowanym 

niedokrwieniem/reperfuzją wykazano nie tylko dla serca, ale również innych 

narządów jak: wątroba, mózg [75, 89]. 

Badania kliniczne u ludzi dotyczące zależności pomiędzy MEL a układem 

sercowo-naczyniowym są nieliczne. Badano stężenie MEL w surowicy krwi 

i niektóre parametry stresu oksydacyjnego (peroksydazę glutationu i peroksy-

dację lipidów) w czasie dnia i nocy u pacjentów z ostrym incydentem 

zawałowym [30]. W grupie badanych chorych wykazano niższe nocne stężenie 

MEL oraz podwyższone parametry stresu oksydacyjnego. Autorzy sugerują, 

iż stężenie MEL w nocy może być obniżone wskutek udziału melatoniny 

w redukcji wolnych rodników powstałych w czasie zawału serca.  

U ludzi z nadciśnieniem tętniczym stężenie MEL jest niższe w porównaniu 

z ludźmi zdrowymi. Podanie MEL redukuje ciśnienie tętnicze zarówno u ludzi 

z prawidłowym, jak i podwyższonym ciśnieniem [90-93]. Wykazano, iż MEL 

już w dawce 1 mg poprawia przepływ krwi, obniża ciśnienie tętnicze 

i zmniejsza aktywność układu noradrenergicznego, co pozostaje w zgodzie 

z wynikami innych prac [91-92].  

W badaniach klinicznych poddano ocenie udział MEL w kontroli 

gospodarki lipidowej. Melatonina w badaniu in vitro wykonanym na ludzkich 

limfocytach zmniejszyła tworzenie cholesterolu o 38%, zredukowała akumu-

lację LDL-cholesterolu o 42% [94]. Z kolei Cohen [95] stwierdził u kobiet 

stosujących tabletki antykoncepcyjne B-oval, które zawierają 75 mg MEL, 

redukcję cholesterolu w surowicy krwi o 10-20%. Z drugiej strony, u pacjentów 

z bezsennością i u kobiet w wieku 64-80 lat po 6 miesiącach stosowania MEL 

nie wykazano zmian stężenia całkowitego cholesterolu, jego frakcji HDL, 

triglicerydów [96-97].  

U kobiet w okresie pomenopauzalnym po podaniu MEL stwierdzono 

zmniejszenie wrażliwości LDL na utlenianie [98]. Jest to ważna obserwacja, 

gdyż utleniona forma LDL-cholesterolu (ox-LDL) odgrywa dominującą rolę 

w rozwoju miażdżycy. Okatani i wsp. [28] sugerują, że ox-LDL potencjalizuje 

napięcie ściany tętnicy pępowinowej u kobiet, prawdopodobnie przez 
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hamowanie syntezy NO. Autorzy wykazali, iż podanie MEL hamuje 

naczynioskurczowy efekt ox-LDL, poprzez prawdopodobnie neutralizowanie 

bardzo toksycznego rodnika hydroksylowego powstającego w trakcie procesu 

utleniania lipidów. Artega i wsp. [99] porównali potencjał antyoksydacyjny 

kilku związków. W badaniu in vitro estradiol okazał się 10 - 100 razy bardziej 

efektywny w ochronie przeciwko utlenieniu LDL-cholesterolu w porównaniu 

z α- i γ-tokoferolem czy MEL. 

Cagnacci i wsp. [100, 101] podjęli się oceny czynności naczyń krwio-

nośnych u kobiet po menopauzie bez lub w trakcie hormonalnej terapii 

zastępczej (HTZ). Wykazali, iż MEL zwiększała stężenie NO, który jest znanym 

czynnikiem rozkurczowym naczyń krwionośnych, tylko u kobiet podczas HTZ. 

Badania te wskazują na możliwość stymulacji przez MEL aktywności NOS. Inni 

autorzy sugerowali, iż estradiol może być czynnikiem utrzymującym 

prawidłową odpowiedź naczyń krwionośnych na MEL i poprzez ten mechanizm 

może dochodzić do zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia w grupie kobiet 

po menopauzie [102].  

Prezentowane prace wskazują na potencjalny udział MEL w regulacji pracy 

układu sercowo-naczyniowego. Z punktu widzenia klinicznego istotną obser-

wacją jest przede wszystkim wykazanie korzystnego wpływu MEL na 

gospodarkę lipidową i ciśnienie tętnicze krwi oraz fakt zmniejszenia przez ten 

hormon produkcji wolnych rodników w trakcie niedokrwienia, a zwłaszcza 

reperfuzji tkanek. Prezentowane wyniki badań mogą mieć zastosowanie 

kliniczne. Wykazano bowiem, iż obniżenie cholesterolu o 10-15% zmniejsza 

ryzyko choroby niedokrwiennej serca o 20-30% [103]. Natomiast obniżenie 

ciśnienia tętniczego rozkurczowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 

nawet o 5 - 10 mmHg może zmniejszyć ryzyko śmiertelności z powodów 

kardiologicznych o 20% [104]. Melatonina może oddziaływać na układ krążenia 

w sposób bezpośredni, poprzez swoje receptory, a także pośrednio poprzez 

modulację czynności układu nerwowego czy układu immunologicznego. 

W wielu procesach patologicznych, w tym chorobach układu krążenia, istotną 

rolę odgrywa produkcja wolnych rodników. Melatonina, jako znany endogenny 
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antyoksydant [105-110], może współuczestniczyć w neutralizowaniu wolnych 

rodników zwłaszcza bardzo toksycznego rodnika hydroksylowego. Bierze ona 

również udział w modulowniu aktywności NOS i produkcji NO - znanego 

czynnika rozszerzającego ścianę naczyń.  

Podsumowując, wydaje się, iż spadek stężenia MEL obserwowany 

w trakcie procesu starzenia oraz w niektórych chorobach naczyniowych może 

wskazywać na potrzebę stosowania MEL w dawkach suplementacyjnych. 

Melatonina mogłaby zmniejszyć powikłania ostrych incydentów niedokrwienia 

mięśnia sercowego i stanowić uzupełnienie terapii nadciśnienia tętniczego 

zwłaszcza u ludzi w starszym wieku z fizjologicznym deficytem tego hormonu. 

U ludzi w zaawansowanym wieku procesy oksydacyjne odgrywają istotną rolę 

w inicjacji wielu chorób, np.: nowotworowych, degeneracyjnych, itd. 

Wykazano, iż MEL neutralizuje wolne rodniki w sposób bezpośredni jako 

donator elektronów lub pośrednio poprzez zwiększenie aktywności endo-

gennych enzymów antyoksydacyjnych. Stężenie tego hormonu w surowicy krwi 

jest wprost proporcjonalne do poziomu endogennego układu antyoksydacyjnego 

[111, 112]. Jest związkiem bezpiecznym, nie dającym objawów ubocznych 

[113, 114], wobec czego może być z powodzeniem stosowana zarówno w terapii 

u dorosłych [115-117], jak i w szczególnych przypadkach u dzieci [118, 119]. 
 

PIŚMIENNICTWO 
 

1. Reiter RJ. Melatonin: the chemical expression of darkness. Mol Cell Endocrinol. 

1991; 79:C53-C58. 

2. Karasek M, Reiter RJ. Melatonin and aging. Neuroendocrinol Lett. 2002; 

23(Suppl 1):14-16. 

3. Sewerynek E. Melatonin and cardiovascular system. Neuroendocrinol Lett. 2002; 

23 (suppl 1):79-83. 

4. Lemmer B. Circadian rhythms in the cardiovascular system. W: Arendt J, Minors 

DS, Waterhouse JM. wyd. Biological Rhythms in Clinical Practice. Boston: 

Butterworths; 1989. p. 51-70. 



Wpływ melatoniny na czynność układu sercowo-naczyniowego 
 

78

5. Kristal-Boneh E, Froom P, Harari G, Malik M, Ribak J. Summer-winter differences 

in 24h variability of heart rate. J Cardiovasc Risk. 2000; 7:141-146. 

6. Peckowa M, Fahrenbruch CE, Cobb LA, Hallstrom AP. Weekly and seasonal 

variation in the incidence of cardiac arrests. Am Heart J. 1999; 137:384. 

7. Kristal-Boneh E, Harari G, Green MS. Seasonal change in 24-hour blood pressure 

and heart rate is greater among smokers than nonsmokers. Hypertension. 1997; 

30:436-441. 

8. Sayer JW, Wilkinson P, Ranjadajalan K, Ray S, Marchant B, and Timmis AD. 

Attenuation or absence of circadian and seasonal rhythms of acute myocardial 

infarction. Heart. 1997; 77:325-329. 

9. Nicolau GY, Haus E, Popescu M, Sackett-Lundeen L, Petrescu E. Circadian, 

weekly, and seasonal variations in cardiac mortality, blood pressure, and 

catecholamine excretion. Chronobiol Int. 1991; 8:149-159. 

10. Back G, Strubelt O. Seasonal variations of cardiac output in rats. Experientia. 1975; 

15:1304-1306. 

11. Muller JE, Ludmer PL, Willich SN, Tofler GH, Aylmer G, Klangos I, Stone PH. 

Circadian variations in the frequency of sudden cardiac death. Circulation. 1987; 

75:131-138. 

12. Peckova M, Fahrenbruch CE, Cobb LA, Hallstrom AP. Circadian variations 

in the occurrence of cardiac arrests: initial and repeat episodes. Circulation. 1998; 

98:31-39. 

13. Coca A. Circadian rhythm and blood pressure control: physiological and 

pathophysiological factors. J Hypertens Suppl. 1994; 12:S13-21. 

14. Tarquini B, Tarquini R, Perfetto F, Tapparini L, Lombardi A, Pignone A. 

Chronobiology in epidemiology and preventive medicine. Ann Ist Super Sanita. 

1993; 29:559-567. 

15. Visvanathan M, Hissa R, George JC. Suppression of sympathetic nervous system by 

short photoperiod and melatonin in the Syrian hamster. Life Sci. 1986; 38:73-79. 

16. Chuang JI, Chen SS, Lin MT. Melatonin decreases brain serotonin release, arterial 

pressure and heart rate in rats. Pharmacology. 1993; 47:91-97. 

17. Nishiyama K, Yasue H, Moriyama Y, Tsunoda R, Ogawa H, Yoshimura M, 

Kugiyama K. Acute effects of melatonin administration on cardiovascular 

autonomic regulation in healthy men. Am Heart J. 2001; 141:E9. 



Ewa Sewerynek 79

18. Wenting GJ, vd Meiracker AH, Simoons ML, Bos E, Ritsema v Eck HJ, Man in 't 

Veld AJ i wsp. Circadian variation of heart rate but not of blood pressure after heart 

transplantation. Transplant Proc. 1987; 19:2554-2555.  

19. Capsoni SM, Viswanathan M, De Oliveira AM, Saavedra JM. Characterization of 

melatonin receptors and signal transduction system in rat arteries forming the circle 

of Willis. Endocrinology. 1994; 135:373-378. 

20. Visvanathan M, Laitinen JT, Saaveda JM. Expression of melatonin receptors 

in arteries involved in thermoregulation. Proc Natl Acad Sci USA. 1990; 

87:6200-6203. 

21. Pang CS, Xi AC, Brown GM, Pang SF, Shiu SYW. [125I] Iodomelatonin binding 

and interaction with B adrenergic signaling in chick heart/coronary artery 

physiology. J Pineal Res. 2002; 32:243-252. 

22. Stankow B, Fraschini F. High Affinity melatonin binding sites in the vertebral 

brain. Neuroendocrinol Lett. 1993; 15:149-164. 

23. Ekmekcioglu C, Haslmayer P, Philipp C, Mehrabi MR, Glogar HD, Grimm M 

i wsp. 24h variations in the expression of the mt1 melatonin receptor subtype in 

coronary arteries derived from patients with coronary heart disease. J Recept Signal 

Transduct Res. 2001; 21:85-91. 

24. Doolen S, Krause DN, Dobocovich M, Duckles SP. Melatonin mediates two 

distinct responses in vascular smooth muscle. Eur J Pharmacol. 1998; 345:67-69. 

25. Masana MI, Doolen S, Ersahin C, Al-Ghoul WM, Duckles SP, Dubocovich ML 

i wsp. MT2 melatonin receptors are present and functional in rat caudal artery. 

J Pharmacol Exp Ther. 2002; 302:1295-1302. 

26. Satake N, Oe H, Sawada T. Vasorelaxing action of melatonin in rat isolated aorta: 

possible endothelium dependent relaxation. Gen Pharmacol. 1991; 22:1127-1133. 

27. Weekley LB. Effects of melatonin on isolated pulmonary artery and vein: role of 

vascular endothelium. Pulm Pharmacol. 1993; 6:149-154. 

28. Okatani Y, Wakatsuki A, Watanabe K, Ikenoue N, Fukaya T. Melatonin inhibits 

vasospastic action of oxidized low-density lipoprotein in human umbilical arteries. 

J Pineal Res. 2000; 29:74-80. 

29. Weekley LB. Melatonin-induced relaxation of rat aorta: Interaction with adrenergic 

agonists. J Pineal Res. 1991; 11:28-34. 

30. Dominquez-Rodriguez A, Abreu-Gonzalez P, Garcia MJ, Sanchez J, Marrero F, 

de Armas-Trujillo D. Decreased nocturnal melatonin levels during acute myocardial 

infarction. J Pineal Res. 2002; 33:248-252. 



Wpływ melatoniny na czynność układu sercowo-naczyniowego 
 

80

31. Girotti L, Lago M, Ianavsky O, Carbajales J, Elizari MV, Brusco LI i wsp. Low 

urinary 6-sulphatoxymelatonin levels in patients with coronary artery disease. 

J Pineal Res. 2000; 29:138-142. 

32. Brugger P, Marktl W, Herold M. Impaired nocturnal secretion of melatonin in 

coronary heart disease. Lancet. 1995; 345:1408-1412. 

33. Harris AS, Burgess HJ, Dawson D. The effect of day-time exogenous melatonin 

administration on cardiac autonomic activity. J Pineal Res. 2001; 31:199-205. 

34. Kakucska I, Qi Y, Clark BD, Lechan RM. Endotoxin-induced corticotropin-

releasing hormone gene expression in the hypothalamic paraventricular nucleus is 

mediated centrally by interleukin-1. Endocrinology. 1993; 133: 815-821. 

35. Licino J and Li W. Pathways and mechanisms for cytokine signaling of the central 

nervous system. J Clin Invest. 1997; 100:2941-2947. 

36. Kellner M, Yassauridis A, Manz B, Steiger A, Holsboer F, Wiedemann K. 

Corticotropin-releasing hormone inhibits melatonin secretion in healthy volunteers - 

A potential link to low-melatonin syndrome in depression? Neuroendocrinology. 

1997; 65:284-290. 

37. Stoschitzky K, Sakotnik A, Lercher P, Zweiker R, Maier R, Liebmann P i wsp. 

Influence of beta-blockers on melatonin release. Eur J Clin Pharmacol. 1999; 

55:111-115. 

38. Nathan PJ, Maguire KP, Burrows GD, Norman TR. The effect of atenolol, 

a β1-adrenergic antagonist, on nocturnal plasma melatonin secretion: Evidence for 

a dose-response relationship in humans. J Pineal Res. 1997; 23:131-135. 

39. Aoyama H, Mori N, Mori W. Effects of melatonin on genetic hypercholesterolemia 

in rats. Atherosclerosis. 1988; 69:269-272. 

40. Chan TY, Tang PL. Effect of melatonin on the maintenance of cholesterol 

homeostasis in the rat. Endocr Res. 1995; 21:681-696. 

41. Hoyos M, Guerrero JM, Perez-Cano R, Olivan J, Fabiani F, Garcia-Pergañeda A 

i wsp. Serum cholesterol and lipid peroxidation are decreased by melatonin in diet-

induced hypercholesterolemic rats. J Pineal Res. 2000; 28:150-155. 

42. Pita ML, Hoyos M, Martin-Lacave I, Osuna C, Fernández-Santos JM, Guerrero JM. 

Long-term melatonin administration increases polyunsaturated fatty acid percentage 

in plasma lipids of hypercholesterolemic rats. J Pineal Res. 2002; 32:179-186. 

43. Pieri C, Marra M, Gaspar R, Damjanovich S. Melatonin protects LDL from 

oxidation but dose not or event the apolipoprotein derivatization. Biochem Biophys 

Res Commun. 1996; 222:256-260. 



Ewa Sewerynek 81

44. Kelly MR and Loo G. Melatonin inhibits oxidative modification of human low-

density lipoprotein. J Pineal Res. 1997; 22:203-209. 

45. Bonnefort-Rousselot D, Cheve G, Gozzo A, Tailleux A, Guilloz V, Caisey S i wsp. 

Melatonin related compounds inhibit lipid peroxidation during copper or free 

radical-induced LDL oxidation. J Pineal Res. 2002; 33:109-117. 

46. Seegar H, Mueck AO, Lippert TH. Effect of melatonin and metabolites on copper-

mediated oxidation of low density lipoprotein. Br J Clin Pharmacol. 1997; 

44:283-284. 

47. Abuja PM, Liebmann P, Hayn M, Schauenstein K, Esterbauer H. Antioxidant role 

of melatonin in lipid peroxidation of human LDL. FEBS Lett. 1997; 413:289-293. 

48. Holmes SW and Sugden D. The effect of melatonin on pinealectomy-induced 

hypertension in the rat. Br J Pharmacol. 1976; 56:360-361. 

49. Kawashima K, Miwa Y, Fujimoto K, Oohata H, Nishino H, Koike H. 

Antihypertensive action of melatonin in the spontaneously hypertensive rat. Clin 

Exp Theo Pract. 1987; A9:1121-1131. 

50. Karppanen H, Airaksinen MM, Sarkimaki I. Effects in rats of pinealectomy and 

oxypertine on spontaneous locomotor activity and blood pressure during various 

light schedules. Ann Med Exp Biol Fenn. 1973; 51:93-103. 

51. Laflamme KA, Wu L, Foucart S, de Champlain J. Impaired basal sympathetic tone 

and alpha 1-adrenergic responses in association with the hypotensive effect of 

melatonin in spontaneously hypertensive rats. Am J Hypertens. 1998; 11:219-229. 



Wpływ melatoniny na czynność układu sercowo-naczyniowego 
 

82

52. Wu L, Wang R, de Champlain J. Enhanced inhibition by melatonin of 

α-adrenoceptor-induced aortic contraction and inositol phosphate production in 

vascular smooth muscle cells from spontaneously hypertensive rats. J Hypertens. 

1998; 16:339-347. 

53. Vanecek J, Kosar E, Vorlicek J. Daily changes in melatonin binding sites and the 

effect of castration. Mol Cell Endocrinol. 1990; 73:161-170. 

54. Seltzer A, Viswanathan M, Saavedra JM. Melatonin-binding sites in brain and 

caudal arteries of the female rat during the estrous cycle and after estrogen 

administration. Endocrinology. 1992; 130:1896-1902. 

55. Doolen S, Krause DN, Duckles SP. Estradiol modulates vascular response to 

melatonin in rat caudal artery. Am J Physiol. 1999; 276:H1281-H1288. 

56. Yanagisawa M, Kurihara H, Kimura S, Tomobe Y, Kobayashi M, Mitsui Y i wsp. 

A novel potent vasoconstrictor peptide produced by vascular endothelial cells. 

Nature. 1988; 332:411-415. 

57. Svensson J, Strandberg K, Tuvemo T, Hamberg M. Thromboxane A2: Effects of 

airway and vascular smooth muscle. Prostaglandins. 1977; 74:425-236. 

58. Weksler B, Marcus A, Jaffe E. Synthesis of prostaglandin I2 (prostacyclin) by 

cultured human and bovine endothelial cells. Proc Natl Acad Sci USA. 1997; 

74:3922-3926. 

59. Fuechgott RF and Vanhoutte PM. Endothelium-derived relaxing and contracting 

factors. FASEB J. 1988; 3:2007-2018. 

60. Okatani Y, Watanabe K, Sagara Y. Effect of nitric oxide, prostacyclin, and 

tromboxane on the vasospastic action of hydrogen peroxide on human umbilical 

artery. Acta Obstet Gynecol Scand. 1997; 76:515-520. 

61. Pozo D, Reiter RJ, Calvo JP, Guerrero JM. Physiological concentrations of 

melatonin inhibit nitric oxide synthase in rat cerebellum. Life Sci. 1994; 55:PL455-

PL460. 

62. Pozo D, Reiter RJ, Calvo JR, Guerrero JM. Inhibition of cerebellar nitric oxide 

synthase and cyclic GMP production by melatonin via complex formation with 

calmodulin. J Cell Biochem. 1997; 65:430-442. 

63. Cuzzoorea S, Constantino G, Mazzon E, Micali A, De Sarro A, Caputi AP. 

Beneficial effects of melatonin in a rat model of splanchnic artery occlusion and 

reperfusion. J Pineal Res. 2000; 28:52-63. 



Ewa Sewerynek 83

64. Wakatsuki A, Okatani Y, Ikenoue N, Izumiya C, Kaneda C. Melatonin inhibits 

oxidative modification of low-density lipoprotein particles in normolipidemic post-

menopausal women. J Pineal Res. 2000; 28:136-142. 

65. Chen LD, Tan DX, Reiter RJ, Yaga K, Poeggeler B, Kumar P i wsp. In vivo and 

in vitro effects of the pineal gland and melatonin on [Ca2+ + Mg2+]-dependent 

ATPase in cardiac sarcolemna. J Pineal Res. 1993; 14:178-183. 

66. Benitez-King G, Rios A, Martinez A, Antón-Tay F. In vitro inhibition of 

Ca2+/calmodulin-dependent kinase II activity by melatonin. Biochim Biophys Acta. 

1996; 1290:191-196. 

67. Anton-Tay F, Mortiney R, Tovar R, Benítez-King G. Modulation of subcellular 

distribution of calmodulin by melatonin in MDCK cell. J Pineal Res. 1998; 24:35-

42. 

68. Mei YA, Lee PPN, Wie H. Melatonin and its analogs potentiate the nifedipine-

sensitive high-voltage-activated calcium current in chick embryonic heart cells. 

J Pineal Res. 2001; 30:13-21. 

69. Marchioli R. Antioxidant vitamins and prevention of cardiovascular disease: 

laboratory, epidemiological and clinical trial data. Pharmacol Res. 1999; 

40:227-238. 

70. Tan DX, Chen LD, Poeggeler B, Manchester LC, Reiter RJ. Melatonin, A potent, 

endogenous hydroxyl radical scavenger. Endocrine Reg. 1993; 1:57-60. 

71. Reiter RJ, Melchiorri D, Sewerynek E, Poeggeler B, Barlow-Walden L, Chuang J 

i wsp. A review of the evidence supporting melatonin’s role as an antioxidant. 

J Pineal Res. 1995; 18:1-11. 

72. Stasica P, Ulanski P, Rosiak JM. Melatonin as a hydroxyl radical scavenger. J 

Pineal Res. 1998; 25:65-66. 

73. Sewerynek E, Melchiorri D, Chen LD, Reiter RJ. Melatonin reduces both basal and 

bacterial lipopolysaccharide-induced lipid peroxidation in vitro. Free Rad Biol 

Med. 1995; 19:903-909. 

74. Sewerynek E, Poeggeler B, Melchiorri D, Reiter RJ. H2O2-induced lipid 

peroxidation in rat brain homogenates is greatly reduced by melatonin. Neurosci 

Lett. 1995; 195:203-205. 

75. Sewerynek E, Reiter RJ, Melchiorri D, Oritz GG, Lewinski A. Oxidative damage 

in the liver induced by ischemia-reperfusion: Protection by melatonin. 

Hepatogastroenterology. 1995; 43:898-905. 



Wpływ melatoniny na czynność układu sercowo-naczyniowego 
 

84

76. Sewerynek E, Wiktorska J, Lewiński A. Effects of melatonin on the oxidative stress 

induced by thyrotoxicosis in rats. Neuroendocrinol Lett. 1999; 20:157-163. 

77. Tan DX, Manchester LC, Reiter RJ, Qi W, Kim SJ, El-Sokkary, GH. 

Ischemia/reperfusion-induced arrhythmias in the isolated rat heart: Prevention by 

melatonin. J Pineal Res. 1998; 25:184-191. 

78. Sahna E, Olmez E, Acet A. Effects of physiological and pharmacological 

concentrations of melatonin on ischemia-reperfusion arrhythmias in rats: can the 

incidence of sudden cardiac death be reduced? J Pineal Res. 2002; 32:194-198. 

79. Sahna E, Acet A, Ozer MK, Olmez E. Myocardial ischemia-reperfusion in rats: 

reduction of infarct size by either supplemental physiological or pharmacological 

doses of melatonin. J Pineal Res. 2002; 33:234-238. 

80. Reiter RJ, Tan DX. Melatonin: a novel protective agent against oxidative injury of 

the ischemic/reperfused heart. Cardiovasc Res. 2003; 58:10-19. 

81. Lee Y-M, Chen H-R, Hsiao G, Sheu JR, Wang JJ, Yen MH. Protective effects of 

melatonin on cardial ischemia-reperfusion injury in vivo. J Pineal Res. 2002; 

33:72-80. 

82. Salie R, Harper I, Cillie Ch, Genade S, Huisamen B, Moolman J i wsp. Melatonin 

protects against ischaemic-reperfusion myocardial damage. J Mol Cell Cardiol. 

2001; 33:343-357.  

83. Morishima I, Okumura K, Matsui H, Kaneko S, Numaguchi Y, Kawakami K i wsp. 

Zinc accumulation in adriamycin-induced cardiomyopathy in rats: Effects 

of melatonin, a cardioprotective antioxidant. J Pineal Res. 1999; 26:204-210. 

84. Agapito MT, Antoli Y, del Brio MT, López-Burillo S, Pablos MI, Recio JM i wsp. 

Protective effect of melatonin against adriamycin toxicity in the rat. J Pineal Res. 

2001; 31:23-30. 

85. Xu MF, Tang PL, Qian ZM Ashraf M. Effects by doxorubicin on the myocardium 

are mediated by oxygen free radicals. Life Sci. 2001; 68:889-901. 

86. Xu M, Ashraf M. Melatonin protection against lethal myocyte injury induced by 

doxorubicin as reflected by effects on mitochondrial membrane potential. J Mol 

Cell Cardiol. 2002; 34:75-79. 

87. Dziegiel P, Jethon Z, Suder E, Sopel M, Rabczyński J, Surowiak P i wsp. M. Role 

of exogenous melatonin in reducing the cardiotoxic effect of daunorubicin and 

doxorubicin in the rat. Exp Toxicol Pathol. 2002; 53:433-439. 



Ewa Sewerynek 85

88. Dąbrowska K, Stuss M, Gromadzińska J, Wąsowicz W, Sewerynek E. Effects 

of melatonin on glutathione peroxidase activity in serum and erythrocytes 

after adriamycin in normal and pinealectomized rats. Endokrynol Pol. (Pol 

J Endocrinol)2008; 59:200-206. 

89. Cheung RTF. The utility of melatonin in reducing cerebral damage resulting from 

ischemia and reperfusion. J Pineal Res. 2003; 34:153-160. 

90. Cagnacci A, Sodani R, Yen SSC. Melatonin enhances cortisol levels in aged 

women: reversible by estrogens. J Pineal Res 1997; 22:81-85. 

91. Cagnacci A, Arangino S, Angiolucci M, Maschio E and Melis GB. Influence of 

melatonin administration on the circulation of women. Am J Physiol. 1998; 

274:R335-R338.  

92. Arangino S, Cagnacci A, Angiolucci M, Maschio E, Melis GB. Effects of melatonin 

on vascular reactivity, catecholamine levels, and blood pressure in healthy men. Am 

J Cardiol. 1999; 83:1417-1419. 

93. Birau N, Peterssen U, Meyer C, Gottschalk J. Hypotensive effect of melatonin in 

essential hypertension. IRSC Med Sci 1981; 9:906.  

94. Muller-Wieland D, Behnke B, Koopmann K, Krone W. Melatonin inhibits LDL 

receptor activity and cholesterol synthesis in freshly isolated human mononuclear 

leukocytes. BBRC. 1994; 203:416-421. 

95. Cohen M, Josimovich J, Brzezinski A. Melatonin: From Contraception to Breast 

Cancer Prevention. Potomac, Maryland: Sheba Press. 1995, p.76. 

96. Siegrist C, Benedetti, Orlando A. Lack of changes in serum prolactin, FSH, TSH, 

and estradiol after melatonin treatment in doses that improve sleep and reduce 

benzodoazepine consumption in sleep-disturbed, middle-aged, and elderly patients. 

J Pineal Res. 2001; 30:34-42. 

97. Pawlikowski M, Kolomecka M, Wojtczak A, Karasek M. Effects of six months 

melatonin treatment on sleep quality and serum concentrations of estradiol, cortisol, 

dehydroepiandrosterone sulfate, and somatostatin C in elderly women. 

Neuroendocrinol Lett. 2002; 23:17-19. 

98. Wakatsuki A, Okatani Y. Melatonin protects against the free radical-induced 

impairment of nitric oxide production in the human umbilical artery. J Pineal Res. 

2000; 28:172-178. 

99. Arteaga E, Rojas A, Villaseca P, Bianchi M. The effect of 17β-estradiol and 

α-tocopherol on the oxidation of LDL cholesterol from postmenopausal women and 

the minor effect of γ-tocopherol and melatonin. Menopause. 2000; 7:112-116. 



Wpływ melatoniny na czynność układu sercowo-naczyniowego 
 

86

100. Cagnacci A, Zanni AL, Veneri MG Menozzi R, Volpe A, Rio GD. Influence of 

exogenous melatonin on catecholamine levels of postmenopausal women prior and 

during oestradiol replacement. Clin Endocrinol. 2000; 53:367-377. 

101. Cagnacci A, Arangino S, Angiolucci M, Melis GB, Facchinetti F, Malmusi S i wsp. 

Effect of exogenous melatonin on vascular reactivity and nitric oxide 

in postmenopausal women: role of hormone replacement therapy. Clin Endocrinol. 

2001; 54:261-266. 

102. Verdecchia P, Schillaci G, Gatteschi C, Zampi I, Battistelli M, Bartoccini Cand C 

i wsp. Blunted nocturnal fall in blood pressure in hypertensive women with future 

cardiovascular morbid events. Circulation. 1993; 88:986-992. 

103. Angier N. Health Benefits from Soy Protein. New York Times. 1995, Aug. 3, p. A1 

104. Rich-Edwards JW, Manson JE, Hennekens CH, Buring JE. The primary prevention 

of coronary heart disease in women. N Engl J Med. 1995; 332:1758-1766. 

105. Wiktorska JA, Lewinski A, Sewerynek E. Effects of different antioxidants on lipid 

peroxidation in brain homogenates induced by thyrotoxicosis in rats. 

Neuroendocrinol Lett. 2005; 26:704-708. 

106. Swierczynska-Machura D, Lewinski A, Sewerynek E. Melatonin effects on Schiff’s 

base levels induced by iodide administration in rats. Neuroendocrinol Lett. 2004; 

25:70-74. 

107. Sewerynek E, Dąbrowska K, Wiktorska JA, Stuss M, Gromadzińska J, Wąsowicz 

W. Potassium iodide changes the levels of thyroid hormones in goitrogenic rats on 

selenium deficient diet. Neuroendocrinol Lett. 2006; 27:631-638. 

108. Sewerynek E, Świerczyńska-Machura D, Lewiński A. Effect of propyl-thiouracil on 

the level of Schiff’s bases in tissues of rats on diet with different doses of iodine 

Neuroendocrinol Lett. 2006; 27:631-638. 

109. Wiktorska JA, Lewinski A, Nowak D, Pietras T, Sewerynek E. Effects of certain 

antioxidants on lipid peroxidation process in lung homogenates of L-thyroxine-

receiving rats. Neuroendocrinol Lett. 2010; 31:101-110. 

110. Stuss M, Wiktorska JA, Sewerynek E. N-acetylserotonin reduces lipopolysaccha-

ride-induced lipid peroxidation in vitro more effectively than melatonin. 

Neuroendocrinol Lett. 2010; 31:489-496. 

111. Benot S, Goberna R, Reiter RJ, Garcia-Mauriño S, Osuna C, Guerrero JM. 

Physiological levels of melatonin contribute to the total antioxidative capacity 

of human serum. J Pineal Res. 1999; 27:59-64. 



Ewa Sewerynek 87

112. Allegra M, Reiter RJ, Tan DX, Gentile C, Tesoriere L, Livrea MA. The chemistry 

of melatonin’s interaction with reactive species. J Pineal Res. 2003; 34:1-10. 

113. Jahnke G, Marr M, Myers C, Wilson R, Travlos G, Pricei C. Maternal and 

developmental toxicity evaluation of melatonin administered orally to pregnant 

Sprague-Dawley rats. Toxicol Res. 1999; 50:271-274. 

114. Jan JE, Hamilton D, Seward N, Fast DK, Freeman RD, Laudon M. Clinical trials of 

controlled-release melatonin in children with sleep-wake cycle disorders. J Pineal 

Res. 2000; 29:34-49. 

115. Brusco LI, Marquez M, Cardinali DP. Monozygotic twins with Alzheimer’s disease 

with melatonin. J Pineal Res. 1998; 25:260-261. 

116. Brusco LI, Marquez M, Cardinali DP. Melatonin treatment stabilizes chrono-

biological and cognitive symptoms in Alzheimer’s disease. Neuroendocrinol Lett. 

1998; 19:111-116. 

117. Cohen-Mansfield JS, Garfinkel D, Lipton S. Melatonin for treatment of sun 

downing in elderly persons with dementia – a preliminary study. Arch Gerontol 

Geriatr. 2000; 35:65-71. 

118. Fulia F, Gitto E, Cuzzocrea S, Reiter RJ, Dugo L, Gitto P i wsp. Increased levels of 

malondialdehyde and nitrite/nitrate in the blood of asphyxiated newborns: 

Protection by melatonin. J Pineal Res. 2001; 31:343-349. 

119. Gitto E, Karbownik M, Reiter RJ, Tan DX, Cuzzocrea S, Chiurazzi P i wsp. Effects 

of melatonin treatment in septic newborns. Pediatr Res. 2001; 50:756-760. 
 


