
Melatonina 
 
Pomysł: 
Żyjemy na świecie, w którym dzień składa się z 24 godzin.  Organizmy żywe (w tym ludzie) 
nauczyły się funkcjonować w tym cyklu dobowym, wytwarzając swoisty zegar biologiczny. 
Jednym  z kluczowych związków powiązanych z tym zegarem jest melatonina. Substancja ta jest 
hormonem wytwarzanym przede wszystkim w strukturze o nazwie szyszynka, ale może być 
również produkowana w wielu innych częściach ciała. Jest pochodną innej ważnej substancji 
naszego organizmu: serotoniny. Produktem wyjściowym do syntezy obu związków jest tryptofan 
1,2.   
Stężenie melatoniny zmniejsza się w ciągu dnia, a wzrasta w nocy. Głównym zadaniem tego 
związku jest koordynacja rytmów biologicznych takich jak rytm dobowy, czy cykl czuwania i snu. 
U zwierząt ma również wpływ na inne cykliczne zachowania, na przykład zmianę futra, 
przyjmowanie pokarmów, cykle reprodukcyjne. Dodatkowe badania nad melatoniną wykazały, że 
zachowuje się ona również jak zmiatacz wolnych rodników i moduluje aktywność układu 
immunologicznego 1,3–6. Wyniki te zaintrygowały naukowców i dały nadzieję, że związek ten może 
wspomóc walkę z chorobami takimi jak SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis 
amyotrophica). 
 
Mechanizm działania: 
Melatonina pomaga w eliminacji wolnych rodników i reaktywnych związków tlenu i azotu. 
Dodatkowo wspiera obronę przeciw stresowi oksydacyjnemu (powiązany z SLA proces zaburzenia 
równowagi pomiędzy produkcją i eliminacją reaktywnych związków utleniających) poprzez 
stymulację syntezy enzymów chroniących przez tym rodzajem uszkodzeń. Dotyczy to na przykład 
dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy i reduktazy glutationowej, oraz innych. Dowiedziono 
również o pozytywnym wpływie melatoniny na mitochondria poprzez ograniczenie produkcji 
wolnych rodników oraz wspomaganie produkcji ATP 2,6–13. 
Inne badania dowiodły, że melatonina przeciwdziała nadmiernej ekscytacji neuronów (za 
pośrednictwem systemu GABAergicznego) 14–17.  Ponadto ma zdolność do regulowania odpowiedzi 
układu immunologicznego, na przykład poprzez zatrzymywanie wytwarzania prozapalnych cytokin 
2,18,19.  
Potencjalnie wszystkie te mechanizmy mogą korzystnie wpływać na choroby powiązane z układem 
nerwowym. Przeprowadzano już badania nad wpływem melaniny na schorzenia takie jak choroba 
Parkinsona, Huntingtona i Alzheimera, urazy mózgu, a także SLA 2.  
Przeprowadzono kilka prób na modelach zwierzęcych SLA. Część z nich dała pozytywne wyniki, 
skutkując opóźnieniem zarówno w pojawieniu się symptomów, jak i czasie śmierci zwierząt 
laboratoryjnych 20,21. Należy jednak zwrócić uwagę, że inne badanie, na tym samym modelu 
badawczym, nie tylko nie potwierdziło, ale wręcz sugerowało pogorszenie stanu zwierząt. Autorzy 
badania wnioskowali, że efekt ten mógł wynikać ze zwiększonej ekspresji zmutowanego białka 
SOD1 (dysmutaza ponadtlenkowa 1 - mutacja w tym białku jest powiązana z SLA, często 
stosowana jako czynnik wywołujący chorobę w modelach zwierzęcych). Białko to stanowi jeden z 
elementów ochrony przeciw stresowi oksydacyjnemu, jednak jego mutacja jest powiązana z 
rodzinną formą choroby 22. 
 
Próby kliniczne: 
Do tej pory przeprowadzono jedynie dwie próby kliniczne z zastosowaniem melatoniny w SLA. 
Pierwsze z nich dotyczyło jedynie trzech pacjentów 23. W drugim badaniu wzięło udział 31 
pacjentów przyjmujących melatoninę doodbytniczo w dawce 300 mg/dobę (maksymalny czas 
obserwacji wynosił 2 lata) (Weishaupt et al., 2006). W obu przypadkach lek był dobrze tolerowany 
przez osoby go stosujące (Jacob et al., 2002; Weishaupt et al., 2006). Druga próba kliniczna 
ujawniła, że melatonina obniżyła marker (znacznik) stresu oksydacyjnego (podwyższony przed 
rozpoczęciem terapii) u pacjentów 20.  



Obecnie na rynku są dostępne preparaty zawierające melatoninę jedynie w niewielkich dawkach. 
Jest ona stosowana przede wszystkim w celu leczenia bezsenności 24.  
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