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Streszczenie: Estrogeny odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w etiologii ludzkich nowotworów gruczo³u piersiowego, jajnika oraz endometrium. Aktywacja receptorów estrogenowych przyczynia siê do rozwoju i tworzenia siê przerzutów tych powszechnie wystêpuj¹cych u kobiet nowotworów. Ostatnie doniesienia
wskazuj¹, i¿ melatonina, g³ówny hormon syntetyzowany przez szyszynkê, jest zaanga¿owana w regulacjê wzrostu komórek nowotworowych. Onkostatyczne w³aciwoci tej cz¹steczki badano w nowotworach ró¿nego typu, a zw³aszcza w hormonozale¿nym raku gruczo³u piersiowego. Powszechnie
przyjêto, i¿ melatonina in vivo redukuje czêstotliwoæ wystêpowania oraz aktywnoæ wzrostu guza, a
tak¿e hamuje proliferacjê i inwazyjnoæ komórek nowotworowych in vitro. Aktualne strategie terapeutyczne traktuj¹ estrogeny jako element docelowy oraz rozwa¿aj¹ mo¿liwoæ wykorzystania melatoniny
jako substancji antyestrogenowej. Interakcje tej indolowej pochodnej z drogami sygnalnymi estrogenów
mo¿na wyjaniæ wskazuj¹c kilka mechanizmów. Melatonina mo¿e dzia³aæ: a) porednio przez negatywn¹ regulacjê osi podwzórze-przysadka-gonady, prowadz¹c do obni¿enia poziomu kr¹¿¹cych estrogenów gonadalnych oraz b) bezporednio jako selektywny modulator receptorów estrogenowych SERM
(ang. Selective Estrogen Receptor Modulator) lub jako selektywny modulator enzymów metabolizmu
estrogenów SEEM (ang. Selective Estrogen Enzyme Modulator). Zarówno porednie, jak i bezporednie
oddzia³ywanie melatoniny i estrogenów sugeruje, i¿ melatonina mo¿e byæ substancj¹ wykorzystywan¹
w profilaktyce oraz leczeniu nowotworów hormonozale¿nych.
S³owa kluczowe: melatonina, receptory melatoninowe, estrogen, receptory estrogenowe, aromataza, nowotwory estrogenozale¿ne, rak gruczo³u piersiowego, rak jajnika, rak endometrium.
Summary: Estrogens plays an essential role in the etiology of human breast, ovarian and endometrial
carcinoma. Activation of estrogen receptors contributes to the growth and metastasis of these common
estrogen-dependent tumors found in women. Recent studies reveal that melatonin, main hormone secreted
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by pineal gland, has been involved in the regulation of cancer cells growth. The oncostatic properties of
this molecule has been considered on different kinds of tumors but especially on hormone  dependent
breast cancer. There is general agreement that in vivo melatonin reduces the incidence and the activity of
growth rate of tumor and inhibits the proliferation and invasiveness of cancer cells in vitro. The actual
anticancer therapeutic strategy treats estrogens as a target and considered possibility of using melatonin
as an antiestrogenic drug. The interaction of this indolamine with estrogen-signaling pathways could be
explained through several mechanisms. Melatonin may act: a) indirect by down-regulation hypothalamicpituitary-reproductive axis leading to decrease level of circulating gonadal estrogens or b) behaving as
selective estrogen receptor modulator (SERM) and as a selective estrogen enzyme modulator (SEEM).
Either indirectly or directly melatonin and estrogen interaction suggest that melatonin may be useful drug
in the prevention and treatment hormone-dependent cancers.
Key words: melatonin, melatonin receptors, estrogen, estrogen receptors, aromatase, estrogen-dependent
cancers, breast cancer, ovary cancer, endometrial cancer.
Wykaz skrótów: AKT (protein kinase B, PKB)  kinaza bia³kowa B; cAMP (adenosine 3',5'-cyclic monophosphate)  3'-5'-cykliczny adenozynomonofosforan; COX (cyclooxygenase)  cyklooksygenaza; CRE
(cAMP response elements)  element odpowiedzi na cAMP; CREB (cAMP response element-binding) 
czynnik transkrypcyjny wi¹¿¹cy miejsca na DNA zale¿ne od poziomu cAMP; DMBA (dimethylbenz[a]anthracene)  dimetylobenzenoantracen; EGFR (epidermal growth factor receptor)  receptor nab³onkowego czynnika wzrozstu; ER (estrogen receptor)  receptor estrogenowy; ERE (estrogen response
element)  element odpowiedzi na estrogen; EST (estrogen sulfotransferase)  sulfotransferaza estrogenowa; FSH (follicle stimulating hormone)  hormon folikulotropowy; GC (granulosa cells)  komórki
warstwy ziarnistej jajnika; GnRH (gonadotropin-releasing hormone)  hormon uwalniaj¹cy gonadotropinê; GnRHR (gonadotropin-releasing hormone receptor)  receptor hormonu uwalniaj¹cego gonadotropinê; GPCR (G-protein coupled receptor)  nadrodzina receptorów sprzê¿onych z bia³kami G; 17bHSD (17b-hydroxysteroid dehydrogenase)  dehydrogenaza 17b-hydroksysteroidowa; IGFR1 (insulinlike growth factor receptor)  receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu; LH (luteinising hormone)
 hormon luteinizuj¹cy, lutropina; MAPK (mitogen-activated protein kinases)  kinazy aktywowane
mitogenem; MT1, MT2 (melatonin receptors)  receptory melatoninowe; NHZ  nowotwory hormonozale¿ne; PGE2 (prostaglandin E2)  prostaglandyna E2; PKA (protein kinase A)  kinaza bia³kowa A;
PKC (protein kinase C)  kinaza bia³kowa C; ROR/RZR (retinoid orphan receptors/retinoid Z receptors)
 sieroce retinoidowe receptory j¹drowe; SEEM (selective estrogen enzyme modulator)  selektywny
modulator enzymów metabolizmu estrogenów; SERM (selective estrogen receptor modulator)  selektywny modulator receptorów estrogenowych; STS (sulfatase)  sulfataza; TGFa (transforming growth
factor a)  transformuj¹cy czynnik wzrostu; VEGF (vascular endothelial growth factor)  czynnik
wzrostu ródb³onka naczyniowego.

1. WSTÊP
W wietle wspó³czesnej wiedzy spraw¹ oczywist¹ jest fakt, i¿ zaburzenia
gospodarki hormonów p³ciowych poci¹gaj¹ za sob¹ szereg niekorzystnych zjawisk
zdrowotnych. Zachwiana regulacja poziomu estrogenów jest przyczyn¹ wielu chorób
metabolicznych. Co wiêcej, istnieje grupa nowotworów, w których endogenne
estrogeny odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê na ró¿nych etapach procesu nowotworzenia [58].
Do grupy nowotworów hormonozale¿nych (NHZ) indukowanych przez hormony
steroidowe nale¿¹ przede wszystkim rak gruczo³u piersiowego, jajnika oraz endometrium [1]. Endogenne, jak i egzogenne estrogeny oddzia³uj¹c z receptorami ERa,
ERb aktywuj¹ transkrypcjê genów zwi¹zanych z kontrol¹ wzrostu komórki [47, 52].
Proporcje ekspresji obu izoform receptorów estrogenowych stanowi¹ jedno z g³ów-
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nych kryteriów biologicznej ró¿norodnoci postaci nowotworu, jednak¿e molekularny
mechanizm stoj¹cy u podstaw estrogenozale¿noci komórek pozostaje nadal otwart¹
kwesti¹ [47, 52]. Wyniki badañ in vitro oraz in vivo pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿
droga sygna³owa estrogenów mo¿e stanowiæ jeden z najwa¿niejszych celów terapii
antynowotworowej [21]. Szereg publikacji wskazuje na prawdopodobne antyestrogenowe w³aciwoci melatoniny i mo¿liwoæ wykorzystania tego hormonu jako
substancji hamuj¹cej proliferacyjne i inwazyjne predyspozycje komórek nowotworowych zale¿nych od hormonów [3, 20, 40]. W dostêpnej literaturze przedstawia siê
kilka potencjalnych mechanizmów antynowotworowego funkcjonowania tej cz¹steczki, wynikaj¹cych z jej w³aciwoci jako indolowej pochodnej [20]. Melatonina mo¿e
dzia³aæ na gospodarkê estrogenow¹ porednio, poprzez wp³yw na o podwzgórzeprzysadka-gonady lub bezporednio przez modelowanie funkcjonowania receptorów
estrogenowych SERM (ang. Selective Estrogen Receptor Modulator) oraz reguluj¹c
aktywnoæ enzymów na szlaku syntezy estrogenów SEEM (ang. Selective Estrogen
Enzyme Modulator) [20]. W ka¿dej z przedstawionych dróg dzia³ania hormonu
ciemnoci (melatoniny) istniej¹ dowody wskazuj¹ce na wzajemne zale¿noci szlaków
sygna³owych melatoniny i estrogenów w nowotworach estrogenozale¿nych [3, 20, 40].
W obecnym artykule postaramy siê zebraæ, uporz¹dkowaæ i przybli¿yæ czytelnikom
dotychczasowe wiadomoci wyjaniaj¹ce rolê melatoniny i jej wzajemne relacje z
estrogenami w procesie genezy raka gruczo³u piersiowego, jajnika oraz endometrium.

2. MELATONINA  WIELOFUNKCYJNY HORMON
CIEMNOCI
Melatonina (5-metoksy-N-acetylotryptamina) jest aktywn¹ biologicznie substancj¹
syntetyzowan¹ w pinealocytach szyszynki  ma³ego gruczo³u le¿¹cego w nadwzgórzu
[53]. Zakres fizjologicznych funkcji pe³nionych przez ten neurohormon jest niezwykle
szeroki, a plejotropizm jest pojêciem trafnie okrelaj¹cym naturê dzia³ania tej
cz¹steczki. Sekrecja melatoniny jest zsynchronizowana z cyklem wiat³o/ciemnoæ,
osi¹ga maksymalne wartoci wydzielania pomiêdzy godzin¹ 2 a 4 i stopniowo obni¿a
siê w drugiej po³owie nocy [25, 53]. Prekursorem dla syntezy melatoniny jest tryptofan
pobierany z krwi. Metabolizm owego hormonu zachodzi g³ównie w w¹trobie [53].
Dostêpne publikacje ró¿norodnie wyjaniaj¹ fizjologiczne dzia³anie melatoniny.
Jednym z najczêciej przedstawianych mechanizmów jest bezporednie oddzia³ywanie
tego hormonu z b³onowymi receptorami melatoninowymi. U ssaków zidentyfikowano
dwa g³ówne podtypy receptorów b³onowych zwi¹zanych z bia³kami G: receptory
MT1 oraz MT2. Charakteryzuj¹ siê one du¿ym powinowactwem i wi¹¿¹ melatoninê
przy pikomolarnym stê¿eniu hormonu [26, 53]. Gen dla receptorów MT1, MT2
zbudowany jest z dwóch egzonów przedzielonych d³ugim intronem [25]. Podobnie
jak inne receptory zaklasyfikowane do nadrodziny receptorów sprzê¿onych z bia³kami
G (nadrodzina GPCR), receptory melatoninowe MT1 oraz MT2 zbudowane s¹ z
siedmiu transb³onowych obszarów hydrofobowych o strukturze helikalnej (TM I 
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TM VII) [34]. Za porednictwem podjednostki a bia³ka G receptory MT1 hamuj¹
aktywnoæ cyklazy adenylowej, zmniejszaj¹ iloæ wyprodukowanego w komórce
cAMP, a w konsekwencji reguluj¹ aktywnoci wybranych kinaz bia³kowych (PKC,
PKA, MAPK) [34]. Zjawisko to pozwala na zmiany poziomu ufosforylowania
czynników transkrypcyjnych, tj. CREB (ang. cAMP Response Element-Binding) i
ekspresjê specyficznych genów koduj¹cych bia³ka bior¹ce udzia³ w procesie proliferacji, angiogenezy, ró¿nicowania i migracji komórek [7, 34, 53].
Kolejne, przedstawiane w publikacjach mechanizmy dzia³ania melatoniny wi¹¿¹
siê zasadniczo z jej zdolnoci¹ do przekraczania sferycznej bariery w postaci b³ony
komórkowej. Hormon ten wi¹¿e siê i aktywuje receptory j¹drowe nale¿¹ce do
podrodziny ROR/RZR (ang. Retinoid Orphan Receptors/retinoid Z Receptors),
tzw. sierocych receptorów j¹drowych [62]. Receptory te bior¹ udzia³ m.in. w regulacji procesów immunologicznych [25].
Liczne doniesienia wskazuj¹ tak¿e na cytoplazmatyczne, lecz niereceptorowe
dzia³anie melatoniny. Podkrela siê miêdzy innymi zdolnoæ owego hormonu do
regulacji aktywnoci kalmoduliny [25] czy te¿ przenoszenia elektronów i unieczynniania wolnych rodników [8].
Melatonina jest zatem wszechstronn¹ biologicznie cz¹steczk¹. Hormon ten jako
niewielka moleku³a o amfifilowej naturze z ³atwoci¹ dociera do wielu kompartmentów komórki. Mo¿e dzia³aæ bezporednio, niezale¿nie od receptorów lub za ich
porednictwem, co znacznie utrudnia interpretacjê jej sposobu dzia³ania w ró¿nych
sytuacjach.

3. ONKOSTATYCZNE DZIA£ANIE MELATONINY
Od wielu lat prowadzone s¹ badania nad rozwik³aniem podstaw onkostatycznego
dzia³ania melatoniny w ró¿nego typu nowotworach. Ju¿ w latach 80. ubieg³ego wieku
wskazywano na potencjalny zwi¹zek pomiêdzy powstawaniem nowotworu a dzia³aniem
szyszynki, lecz mechanizmy tego zjawiska nie s¹ w pe³ni poznane do dnia dzisiejszego
[2]. Przypuszcza siê, i¿ synteza i sekrecja melatoniny mo¿e zwiêkszaæ siê w odpowiedzi
na rozwój raka, co stanowi rodzaj reakcji obronnej organizmu przed powstaj¹cym
nowotworem [4, 5]. Co wiêcej, melatonina stosowana w terapii wspomagaj¹cej podnosi
efektywnoæ dzia³ania chemioterapeutyków oraz ³agodzi negatywne skutki ich
stosowania [27, 28]. Eksperymentalnie wykazano, m.in. znacznie wiêksz¹ ni¿ w
przypadku nieoperowanych osobników czêstotliwoæ powstawania nowotworów
indukowanych DMBA (dimetylobenzantracenem) u pinealektomizowanych (pozbawionych szyszynki) szczurów [42]. Dodatkowo, podawanie melatoniny skutecznie
zmniejsza ryzyko powstania guza, wyd³u¿a czas pojawienia siê guza od momentu
dzia³ania kancerogenu, redukuje liczbê i wielkoæ powstaj¹cych guzów, a powsta³e
zmiany nowotworowe to czêciej zmiany ³agodne [21, 42]. Prowadzone s¹ liczne
badania na hodowlach komórkowych, maj¹ce na celu wyt³umaczenie antyproliferuj¹cego wp³ywu melatoniny na komórki nowotworowe [36]. Hamuj¹ce dzia³anie
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tego hormonu potwierdzono g³ównie w przypadku komórek raka piersi MCF-7,
komórek raka okrê¿nicy HT-29, ludzkich komórek czerniaka M-6, mysich komórek
w¹troby HEPA1-6, komórek neuroblastomy SK-N-MC, komórek chromoch³onnych
guza nadnerczy PC12, czy te¿ komórek raka prostaty LNCaP [25].

3.1 Dzia³anie estrogenów
Po³¹czenie estrogenów z receptorami estrogenowymi (ER) prowadzi do szeregu
reakcji, których rezultatem jest produkcja bia³ek odpowiedzialnych za proliferacjê,
ró¿nicowanie i inwazyjnoæ komórek nowotworowych (np. TGFa, IGFR1, CD1, bcl2,
VEGF) [52]. Wród receptorów estrogenowych wyró¿niamy receptor estrogenowy ERa
oraz ERb. Powszechnie oba receptory zaliczane s¹ do grupy receptorów j¹drowych,
lecz ostatnie doniesienia wskazuj¹ tak¿e na ich obecnoæ w cytoplazmie, w pobli¿u b³ony
komórkowej [52]. ERa i ERb s¹ produktami ró¿nych genów i choæ maj¹ podobn¹
budowê wykazuj¹ przeciwstawne dzia³anie: ERb jest negatywnym regulatorem ERa,
struktura tych receptorów obejmuje szeæ funkcjonalnych domen AF [52].
Szlak przekazywania sygna³u wynikaj¹cy z aktywnoci genomowej ER mo¿e
odbywaæ siê dwiema drogami: klasyczn¹ poprzez element ERE (ang. Estrogen
Response Element) lub nieklasyczn¹ poprzez bia³ko aktywuj¹ce AP-1 czy SP-1.
W modelu klasycznym sam receptor ER jest czynnikiem transkrypcyjnym. Proces
transkrypcji genów odpowiedzialnych za progresjê nowotworów zachodzi po po³¹czeniu kompleksu estrogenu, dimeru receptora ER oraz bia³ek regulatorowych (AlB1,
CBP/P300, PCAF) do odpowiedniego miejsca promotorowego na DNA. W modelu
nieklasycznym konieczny jest udzia³ innych czynników transkrypcyjnych, takich jak:
c-fos, c-jun, co skutkuje aktywacj¹ transkrypcji genów w innych ni¿ ERE (ang.
Estrogen Response Element) miejscach promotorowych. [51, 52, 73].
Aktywnoæ pozaj¹drowa receptora ER polega na pobudzeniu transkrypcji genów
poprzez oddzia³ywanie cytoplazmatycznego kompleksu ER-estrogen z receptorami IGFR1,
EGFR i HER-2. Nastêpstwem tych relacji jest pobudzenie kinaz MAPK i AKT, które
aktywuj¹ szlak przekazywania sygna³u do j¹dra komórkowego i uruchamiaj¹ j¹drowy
mechanizm transkrypcji genów zale¿nych od estrogenów [51, 52, 73].
3.1.1 Bezporednie dzia³anie antyestrogenowe melatoniny
3.1.1.1 Skrzy¿owanie molekularnych szlaków sygna³owych melatoniny i
estrogenów. W latach 80. XX wieku Cohen i wsp. po raz pierwszy zaprezentowali
pogl¹d wskazuj¹cy na potencjaln¹ rolê szyszynki w etiologii raka gruczo³u piersiowego. Hipoteza ta by³a konsekwencj¹ dowiadczeñ, w których zaobserwowano, i¿
obni¿enie czynnoci szyszynki, a tym samym redukcja syntezy melatoniny, indukuje
tzw. hiperestrogenizm [15]. Skutkiem nadmiernej i d³ugotrwa³ej ekspozycji gruczo³u
piersiowego na dzia³anie estrogenów jest pojawienie siê zmian nowotworowych [15].
Kilka lat póniej, w 1982 roku, Tamarkin i wsp. wykazali miêdzy innymi, i¿ nocne
plazmatyczne stê¿enie melatoniny by³o du¿o ni¿sze u kobiet ER+, u których
zdiagnozowano raka gruczo³u piersiowego, w stosunku do kobiet ER chorych na
ten typ nowotworu [64].
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Dowody wskazuj¹ce na bezporednie dzia³anie antyestrogenowe melatoniny na
komórki raka gruczo³u piersiowego pochodz¹ g³ównie z badañ na wybranych liniach
komórkowych in vitro. Hamuj¹ce dzia³anie melatoniny zaobserwowano w komórkach
raka gruczo³u piersiowego wykazuj¹cych ekspresjê receptorów estrogenowych
(MCF-7, T47D, ZR-75-1), w przeciwieñstwie do komórek niewra¿liwych na dzia³anie
estrogenów (MDA-MB-231, MDA-MB-364, BT-20, Hs587t) [6, 17]. Najczêciej
stosowanym modelem badawczym jest jednak¿e linia MCF-7, która charakteryzuje siê
obecnoci¹ receptorów estrogenowych ERa oraz ERb, a wzrost komórek zale¿ny jest
od obecnoci estrogenów w rodowisku hodowlanym [10, 44]. Istotny jest tak¿e fakt,
i¿ komórki te ekspresjonuj¹ receptory melatoninowe MT1 [72]. Melatonina i estrogeny
stanowi¹ rodzaj koregulatorów dwóch zasadniczych dla komórki procesów, takich jak
proliferacja i ró¿nicowanie [21]. Estrogeny zdecydowanie sprzyjaj¹ proliferacji komórek,
podczas gdy melatonina skutecznie znosi ten efekt na korzyæ ich ró¿nicowania siê [21].
Co wiêcej, melatonina obni¿a zarówno poziom ekspresji mRNA koduj¹cego ERa, jak
i poziom bia³ka ERa, wp³ywa na regulowane przez estrogeny bia³ka, czynniki wzrostu
i protoonkogeny (PgR, c-myc, pS2, TGFb), a transfekcja receptorów melatoninowych
MT1 do komórek ERa-dodatnich podnosi efektywnoæ inhibuj¹cego dzia³ania melatoniny
[21]. Aktywacja receptorów melatoninowych MT1 obni¿a ekspresjê genów wra¿liwych
na dzia³anie estrogenów. Geny te koduj¹ bia³ka niezbêdne do wzrostu i progresji guza
[56]. Jednym z przyk³adów powy¿szej zale¿noci melatoniny i estrogenów jest regulacja
ekspresji genu BRCA1, który jest podatny zarówno na dzia³anie estradiolu, jak równie¿
ma w obszarze promotora sekwencjê CRE (ang. cAMP Response Elements) [30].
Melatonina za porednictwem receptorów MT1 redukuje poziom ufosforylowania bia³ka
CREB (ang. cAMP Response Element-Binding), przyczyniaj¹c siê tym samym do
obni¿enia poziomu ekspresji BRCA1 [30]. Inkubacja hodowli MCF-7 z melatonin¹, w
przeciwieñstwie do estradiolu, zwiêksza populacjê komórek raka gruczo³u piersiowego
bêd¹cych w fazie G1/G0 cyklu komórkowego [21]. Efekt ten t³umaczy siê pozytywnym
wp³ywem melatoniny na ekspresjê bia³ek p53 oraz p21WAF1, co skutkuje zaburzeniem
fosforylacji bia³ka Rb i utrudnia przejcie komórki z fazy G1 cyklu komórkowego do
fazy S [21]. Obecnoæ melatoniny w medium hodowlanym linii MCF-7 zmniejsza
równie¿ inwazyjnoæ komórek nowotworowych poprzez zwiêkszenie iloci moleku³
adhezyjnych  b-integryny i E-kadheryny oraz liczby po³¹czeñ typu gap [18, 21, 23].
Mechanizm powy¿ej przedstawionych efektów wspó³dzia³ania melatoniny i
estrogenów pozostaje nadal otwart¹ kwesti¹. Od kilku lat powszechnie przyjête jest
za³o¿enie, i¿ melatonina w przeciwieñstwie do klasycznych antyestrogenów, takich
jak tamoksyfen, nie wi¹¿e siê bezporednio do receptorów estrogenowych, jak
równie¿ nie ma bezporedniego wp³ywu na wi¹zanie siê estradiolu do ER w
komórkach raka gruczo³u piersiowego [39, 59]. Udowodniono natomiast, ¿e
melatonina za porednictwem receptorów melatoninowych MT1 obni¿a poziom
ekspresji receptorów estrogenowych oraz hamuje przy³¹czanie siê kompleksu ERestradiol do sekwencji ERE (ang. Estrogen Response Element) na DNA (ryc. 1)
[39, 59]. Najbardziej prawdopodobnym wyjanieniem tego zjawiska jest negatywny
wp³yw melatoniny na aktywnoæ cyklazy adenylowej, a tym samym na poziom
wewn¹trzkomórkowego stê¿enia cAMP indukowanego przez estrogeny. Innym
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RYCINA 1. Mechanizmy dzia³ania melatoniny w nowotworach estrogeno-zale¿nych: (1) poredni
mechanizm prowadz¹cy do obni¿enia poziomu gonadalnych estrogenów poprzez negatywn¹ regulacjê
osi PPG, (2) bezporedni mechanizm  melatonina jako selektywny modulator enzymów metabolizmu
estrogenów (SEEM) hamuje aktywnoæ i ekspresjê mRNA aromatazy, (3) bezporedni mechanizm 
melatonina jako selektywny modulator receptorów estrogenowych (SERM) hamuje m.in. transkrypcjê
ER oraz wi¹zanie siê E2-ER do ERE. Antyestrogenowe dzia³anie melatoniny nie wynika z bezporedniego
oddzia³ywania melatoniny z ER, lecz jest rezultatem wi¹zania siê owego hormonu do receptorów
melatoninowych MT1 i regulacji wewn¹trzkomórkowego poziomu cAMP: AC  cyklaza adenylowa,
cAMP  3'-5'-cykliczny adenozynomonofosforan, E2  estradiol, ER  receptor estrogenowi, ERE 
element odpowiedzi na estrogen, MLT  melatonina, MT1R  receptory melatoninowe, SEEM 
selektywny modulator enzymów metabolizmu estrogenów, SERM  selektywny modulator receptorów
estrogenowych (wg [21, 59], zmieniony)
FIGURE 1. The mechanisms of melatonin action in estrogen-dependent cancers: (1) indirect mechanism
leading to decrease level of circulating gonadal estrogens by down-regulation hypothalamic-pituitaryreproductive axis, (2) direct mechanism  melatonin as a selective estrogen enzyme modulator (SEEM)
inhibits the activity and the expression of aromatase mRNA 3) direct mechanism  melatonin as a
selective estrogen receptor modulator (SERM) inhibits ia transcription of ER and binding of E2-ER to
ERE. Anti-estrogenic action of melatonin do not result from a direct interaction of melatonin with ER, but
is the result of binding this hormone to melatonin receptors MT1 and regulation of intracellular cAMP:
AC  adenylate cyclase; cAMP  adenosine 3',5'-cyclic monophosphate; E2  estradiol; ER  estrogen
receptor; ERE  estrogen response element; MLT  melatonin; MT1  melatonin receptor MT1; SEEM
 selective estrogen enzyme modulator; SERM  selective estrogen receptor modulator (acc. to [21, 59],
changed)

ogniwem ³¹cz¹cym drogi sygnalne melatoniny i estrogenów w komórkach linii MCF7 jest prawdopodobnie kalmodulina [39, 59]. Proteina ta ma w³aciwoci antyproliferacyjne poprzez zatrzymanie komórek w fazie G1 cyklu komórkowego. Kalmodulina, wi¹¿¹c siê do receptorów estrogenowych ERa stymuluje fosforylacjê
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receptora i u³atwia zarówno wi¹zanie estrogenów do ER, jak równie¿ przy³¹czenie
kompleksu E-ERa do sekwencji ERE (ang. Estrogen Response Element) [59].
Melatonina za porednictwem receptorów MT1 i zwi¹zanych z nimi podjednostkami
bia³ka G reguluje wewn¹trzkomórkowy poziom wapnia lub bezporednio oddzia³uje
z kalmodulin¹, uniemo¿liwiaj¹c jej prawid³owe funkcjonowanie [59].
W po³owie XX wieku po raz pierwszy opublikowano wyniki badañ przeprowadzonych na szczurach, wed³ug których egzogenna melatonina powoduje spadek masy
jajników [70]. Zlokalizowanie owej indolowej pochodnej w p³ynie pêcherzykowym
sugeruje równie¿ jej bezporednie i lokalne dzia³anie [11, 57]. W du¿ej mierze
wielofunkcyjnoæ melatoniny w jajnikach [65] wynika z jej bezporedniego dzia³ania
poprzez b³onowe receptory melatoninowe MT1 oraz MT2. Ju¿ w 1978 Cohen i wsp.
jako pierwsi wskazali na obecnoæ miejsc wi¹zania [3H]melatoniny w jajnikach
chomików, szczurów i ludzi [16], a potwierdzeniem tego faktu by³y kolejne
eksperymenty z wykorzystaniem 2-[125I]-jodomelatoniny [14, 71]. Narzêdzia biologii
molekularnej pozwoli³y zidentyfikowaæ mRNA dla receptorów MT1 i MT2 w
ludzkich komórkach warstwy ziarnistej GC jajników [50]. Wyniki badañ in vitro na
liniach komórkowych nie s¹ jednoznaczne. W przypadku linii komórkowej gruczolakoraka jajnika (BG-1) odnotowano, i¿ fizjologiczne stê¿enie melatoniny powoduje 20
25% redukcjê liczby komórek [54]. Rezultaty kolejnych badañ przeprowadzonych
na siedmiu ró¿nych liniach komórek nowotworowych jajnika s¹ jednak¿e bardzo
rozbie¿ne: wzrost komórek jednej linii by³ hamowany w 90% przez melatoninê o
stê¿eniu 108, podczas gdy komórki innej linii by³y inhibowane jedynie w 30% przez
hormon o stê¿eniu 107 [3]. Ca³kowity brak antyprolifercyjnego dzia³ania 5-metoksyN-acetylotryptaminy zaobserwowano w dowiadczeniach na liniach komórek nowotworowych jajnika HTOA oraz OVACR-3 [29]. W bardzo nielicznych publikacjach
podjêto kwestiê wzajemnych zale¿noci dzia³ania estradiolu i melatoniny w komórkach raka jajnika. Silniejsz¹ ekspresjê receptorów melatoninowych MT1 zaobserwowano w komórkach SK-OV-3 (ERa) w przeciwieñstwie do komórek linii
OVACR-3 (ERa+) [67]. Fakt ten potwierdza wczeniejsze doniesienia o odwrotnej
korelacji poziomu ekspresji obu receptorów MT1 i ERa. Zaobserwowano tak¿e, i¿
zastosowanie SERM w postaci czystych antyestrogenów, takich jak ICI 182,780
zwiêksza ekspresjê receptorów MT1 w komórkach linii OVACR-3 (ERa+), natomiast
brak zauwa¿alnych efektów w linii komórek SK-OV-3 pozbawionej receptorów
estrogenowych. [67]. Powy¿sze wnioski podtrzymuj¹ hipotezê o wzajemnych
interakcjach dróg sygnalnych estrogenów i melatoniny, lecz nadal brak wiarygodnych
dowodów wyjaniaj¹cych mechanizm oraz bezporednie dzia³anie antyestrogenowe
melatoniny w raku jajnika.
Estrogeny s¹ g³ównymi hormonami maj¹cymi mitogenny wp³yw na endometrium
[61]. W fazie folikularnej cyklu miesi¹czkowego skutkiem dzia³ania estrogenów jest
wzrost b³ony luzowej macicy. Produkowany za w fazie lutealnej progesteron, w
przeciwieñstwie do estrogenów, zmniejsza zdolnoæ proliferacyjn¹ komórek zapobiegaj¹c rozrostom endometrium [63]. Wzajemne proporcje miêdzy estrogenami a
progestagenami stanowi¹ g³ówny czynnik sprzyjaj¹cy rozwojowi raka endometrium [66].
Istniej¹ jednak¿e doniesienia, i¿ deficyt melatoniny mo¿e stanowiæ dodatkowy
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edokrynny element bior¹cy udzia³ w patogenezie tego typu nowotworu. Pierwsze
rozwa¿ania w tej kwestii podj¹³ na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku Sandyk R. [60].
Wskaza³ on miêdzy innymi na zwi¹zek obni¿onego poziomu melatoniny w okresie
oko³omenopauzalnym (wzrost zachorowalnoci na raka endometrium) oraz na
zwiêkszony poziom rozrostu endometrium podczas zimy (okres obni¿onej sekrecji
melatoniny). Co wiêcej, autor ten podkrela fakt, i¿ melatonina ma w³aciwoci antyestrogenowe, gdy¿ przeciwdzia³a wp³ywom estrogenów stymuluj¹c produkcjê progesteronu [60, 66]. W przypadku kobiet chorych na raka endometrium odnotowano
szeciokrotnie ni¿szy poziom melatoniny we krwi w stosunku do badanej grupy
kontrolnej [32]. Kanishi i wsp. [38] po raz pierwszy przeprowadzili dowiadczenia na
dwóch liniach komórkowych raka endometrium ró¿ni¹cych siê obecnoci¹ receptorów
estrogenowych. Okazuje siê, i¿ fizjologiczne stê¿enie melatoniny (109 M) ma hamuj¹cy
wp³yw na komórki linii Ishikawa (ER+), w przeciwieñstwie do komórek SNG II
(ER) [69]. Z kolei podanie 17b estradiolu znosi inhibuj¹cy wp³yw melatoniny [69].
Okazuje siê, i¿ w komórkach Ishikawa zidentyfikowano mRNA jedynie dla receptora
melatoninowego MT1 [69]. Co wiêcej, podanie melatoniny w fizjologicznym stê¿eniu
109 M powoduje obni¿enie ekspresji mRNA ERa, dziêki czemu hormon ten mo¿e
znosiæ proliferacyjne dzia³anie estradiolu [69]. Dotychczasowe doniesienia wymagaj¹
jednak¿e potwierdzenia w kolejnych eksperymentach oraz bardziej wnikliwego
wyjanienia mechanizmu wspó³zale¿noci melatoniny i estrogenów.
3.1.1.2 Lokalna synteza estrogenów celem antynowotworowego dzia³ania
melatoniny. Jak przedstawiono powy¿ej, melatonina wp³ywa na gospodarkê
estrogenów, bezporednio reguluj¹c funkcjonowanie receptorów estrogenowych.
Istotny jest tak¿e fakt, i¿ indoloamina ta w sposób bezporedni ogranicza iloæ
syntetyzowanych estrogenów. Hamowanie produkcji estrogenów przez melatoninê
wydaje siê byæ zasadniczym sposobem zabezpieczania komórek przed nadmiern¹
proliferacj¹ estrogenozale¿n¹ [20].
Lokalizacja syntezy estrogenów uzale¿niona jest od wieku kobiety. Przed
menopauz¹ g³ównym miejscem wytwarzania s¹ jajniki, a u kobiet po wyganiêciu
wewn¹trzwydzielniczej czynnoci jajników s¹ tkanki obwodowe [20]. Ponadto
równie¿ tkanki nowotworów piersi, jajnika i endometrium charakteryzuj¹ siê
samodzieln¹ produkcj¹ estrogenów [12]. Lokalna synteza estrogenów w obrêbie guza
odgrywa zasadnicz¹ rolê w transformacji nowotworowej [22, 35, 43], o czym
wiadczy miêdzy innymi wzmo¿one wystêpowanie owych nowotworów u kobiet po
menopauzie [1, 22, 68]. Zatrzymanie tego procesu mo¿e staæ siê istot¹ leczenia
nowotworów estrogenozale¿nych.
Bezporedni wp³yw melatoniny na produkcjê aktywnych estrogenów zwi¹zany
jest z regulacj¹ enzymów bior¹cych udzia³ w syntezie i przemianach hormonów
steroidowych. Tym sposobem melatonina wykazuje cechy charakteryzuj¹ce grupê
zwi¹zków bêd¹cych selektywnymi modulatorami enzymów szlaku przemian
estrogenów, tzw. SEEM (ang. Selective Estrogen Enzyme Modulator) [20].
3.1.1.2a Melatonina a aromataza w nowotworach hormonozale¿nych.
Nadrzêdnym enzymem bior¹cym udzia³ w syntezie estrogenów jest kompleks
aromatazy P450 [13]. Enzym ten przekszta³ca prekursory androgenowe (testosteron
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RYCINA 2. Enzymatyczny mechanizm lokalnej produkcji estrogenów w komórkach raka gruczo³u
piersiowego: 17b-HSD  dehydrogenaza 17b-hydroksysteroidowa, EST  sulfotransferaza estrogenowa,
STS  sulfataza (wg [20] zmieniony)
FIGURE 2. Enzymatic mechanism of local estrogen production in breast cancer cells: 17bHSD  17-betahydroxysteroid dehydrogenase, EST  estrogen-sulfotransferase, STS  steroid sulfatase (acc. to [20], changed)

i androstendion) w estrogeny (estradiol i estron) (ryc. 2) [24]. Zwa¿ywszy na fakt,
i¿ aromataza kodowana jest przez pojedynczy gen (CYP19), hamowanie ekspresji
tego genu skutecznie eliminuje biosyntezê estrogenów [13].
Jajniki i tkanki obwodowe wykazuj¹ prawid³ow¹ ekspresjê aromatazy. Zupe³nie
odmiennie wygl¹da sytuacja w nowotworach gruczo³u piersiowego, jajnika i
endometrium, gdzie obserwowana jest nadekspresja aromatazy i zwi¹zane z tym
wysokie lokalne stê¿enie estrogenów [12]. Tym sposobem guzy wykazuj¹ce ekspresjê aromatazy staj¹ siê same dla siebie wa¿nym ród³em estrogenów [33].
Nadekspresja aromatazy jest rezultatem zaburzonej kontroli ekspresji koduj¹cego j¹ genu
[12]. Gen aromatazy wyró¿nia siê obecnoci¹ wielu tkankowo-specyficznych regionów
promotorowych, alternatywnych wzglêdem siebie [41, 49]. Drastycznie podniesiona
ekspresja w nowotworach gruczo³u piersiowego, jajnika i endometrium wynika g³ównie
ze zwiêkszonej aktywnoci promotorów cAMP-zale¿nych  I.3 i II [12]. Cech¹ swoist¹
promotorów cAMP-zale¿nych jest wystêpowanie sekwencji wi¹¿¹cych bia³ko CREB (ang.
cAMP-response Element Binding Protein), w zwi¹zku z czym aktywacja promotorów
I.3 i II wymaga podwy¿szonego poziomu cAMP w komórce [46, 49].
W przeci¹gu ostatnich kilku lat przeprowadzono badania nad mo¿liwym wp³ywem
melatoniny na aromatazê. Wykazano w badaniach in vitro i in vivo, i¿ melatonina
hamuje zarówno aktywnoæ, jak i ekspresjê mRNA aromatazy [46]. W dowiadczeniach in vitro modelow¹ lini¹ komórkow¹, na której analizowano wp³yw melatoniny
na aromatazê, by³a ludzka linia raka gruczo³u piersiowego estrogenozale¿nego

MELATONINA A NOWOTWORY GRUCZO£U PIERSIOWEGO, JAJNIKA I ENDOMETRIUM 187

MCF-7. Linia MCF-7 raka piersi wydaje siê bardzo dobrze odwzorowywaæ warunki
panuj¹ce w hormonozale¿nych nowotworach, gdy¿ oprócz estrogeno-wra¿liwoci,
charakteryzuje siê zarówno ekspresj¹ aromatazy, jak i receptorów MT1 [22]. Badania
in vivo przeprowadzono natomiast na szczurach z guzem gruczo³u piersiowego
hormono-zale¿nego indukowanym DMBA (dimetylo(a)-benzenoantracen) [19].
Cos i wsp. jako pierwsi wykazali hamuj¹cy wp³yw melatoniny na aromatazê w
komórkach nowotworowych MCF-7 [22]. Melatonina zmniejsza aktywnoæ podstawowego poziomu aromatazy, jak równie¿ aktywnoæ enzymu po dodaniu cAMP lub
kortyzonu [22]. Zbadano tak¿e oddzia³ywanie melatoniny na ekspresjê genu aromatazy. W komórkach poddanych dzia³aniu melatoniny zawartoæ transkryptów mRNA
aromatazy jest znacz¹co ni¿sza w stosunku do komórek nietraktowanych melatonin¹
[22]. Co wiêcej, melatonina ogranicza równie¿ podzia³y komórek MCF-7 indukowane
substratem dla aromatazy  testosteronem [22]. Wyniki te zachêci³y do przeprowadzania dalszych analiz.
Hamowanie przez melatoninê aromatazy w hormonozale¿nych nowotworach
wykazano równie¿ in vivo. Badania przeprowadzono na szczurach z indukowanym
rakiem gruczo³u piersiowego. Zwierzêtom usuniêto jajniki (ród³o estrogenów) i poddano
dzia³aniu testosteronu (substrat dla aromatazy)  wzrost guzów zale¿a³ tylko od
mitogennego wp³ywu estrogenów powsta³ych w wyniku lokalnej aktywnoci aromatazy
[19]. Podawana melatonina hamowa³a wzrost guzów, a efekt ten by³ porównywalny
do efektu wywo³ywanego aminoglutetymidem  inhibitorem aromatazy stosowanym
w leczeniu raka gruczo³u piersiowego [19]. Pozytywny wp³yw melatoniny przek³ada³
siê na d³ugoæ ¿ycia chorych zwierz¹t, co niew¹tpliwie jest najbardziej wymiernym
efektem znaczenia hamowania aromatazy przez hormon szyszynki [19].
W kolejnych badaniach wykazano równie¿, ¿e preinkubacja z melatonin¹ komórek
MCF-7 wzmaga dzia³anie wspomnianego ju¿ inhibitora aromatazy  aminoglutetymidu. Uwra¿liwianie komórek na dzia³anie inhibitora jest najprawdopodobniej
wynikiem obni¿enia przez melatoninê ekspresji mRNA aromatazy w komórkach
MCF-7 [45]. Wyniki te daj¹ podstawê badaniom nad melatonin¹ jako leku
wspomagaj¹cego dzia³anie inhibitorów aromatazy (terapia adjuwantowa) [45].
Mechanizmy, poprzez które melatonina hamuje aktywnoæ i ekspresjê aromatazy,
nie s¹ jednak do koñca poznane. Niew¹tpliwie zdolnoæ melatoniny do obni¿ania
stê¿enia wewn¹trzkomórkowego cAMP odgrywa zasadnicz¹ rolê [22, 31]. Jak
przedstawiono powy¿ej, w nowotworach estrogenozale¿nych gruczo³u piersiowego,
endometrium i jajnika ekspresja aromatazy znajduje siê g³ównie pod kontrol¹
promotorów, których aktywacja wymaga podwy¿szonego stê¿enia cAMP [12].
Zwa¿ywszy na fakt, i¿ melatonina obni¿a stê¿enie cAMP za porednictwem receptorów MT1, ten cykliczny nukleotyd wydaje siê byæ kluczowym ogniwem
oddzia³ywania melatonina  aromataza w komórkach nowotworowych [31]. Obni¿anie
stê¿enia cAMP przez melatoninê skutkuje zmniejszon¹ aktywnoci¹ promotorów
cAMP-zale¿nych i tym samym hamuje ekspresjê aromatazy w obrêbie guza [22,
31]. Mechanizm hamowania samej aktywnoci aromatazy przez melatoninê pozostaje
nadal otwart¹ kwesti¹. Byæ mo¿e obserwowany spadek aktywnoci jest wtórny, a
przyczyna równie¿ tkwi w hamowaniu ekspresji mRNA aromatazy [45].
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Równie¿ badania przeprowadzone przez Gonzales i wsp. [31] potwierdzaj¹ teoriê
zaanga¿owania receptorów melatoninowych MT1 w proces hamowania aromatazy
przez melatoninê. Autorzy Ci analizowali wp³yw nadekspresji receptorów MT1 na
zdolnoæ melatoniny do obni¿ania aromatyzacji w komórkach MCF-7. Komórki
poddano dzia³aniu melatoniny i uzyskano bardzo obiecuj¹ce wyniki. W komórkach
transfekowanych receptorem MT1 aktywnoæ aromatazy by³a ni¿sza o 50%, a
ekspresja mRNA aromatazy o 55% w porównaniu z wynikami uzyskanymi w
komórkach grupy kontrolnej. Transfekcja receptorem MT1 obni¿a³a tak¿e proliferacjê
komórek hodowanych w obecnoci melatoniny i testosteronu, ale bez estradiolu, co
tak¿e mo¿e mieæ zwi¹zek z procesem aromatyzacji [31].
Same estrogeny równie¿ stymuluj¹ aromatazê przez podwy¿szanie poziomu cAMP
[33]. To zjawisko wydaje siê byæ szczególnie istotne, zapewniaj¹c w obrêbie guza
lokalne, bardzo wysokie stê¿enie estrogenów. Melatonina obni¿aj¹c poziom cAMP
zatrzymuje samonapêdzaj¹c¹ siê syntezê estrogenów, zapobiegaj¹c autonomii komórek
nowotworowych w autogennej indukcji czynników stymuluj¹cych proliferacjê [31].
Powy¿sze dowody wskazuj¹ na zdolnoæ melatoniny do bezporedniego hamowania ekspresji aromatazy. Wykazano równie¿, i¿ melatonina w sposób poredni hamuje
ekspresjê tego enzymu, zaburzaj¹c syntezê i szlaki sygna³owe prostaglandyny E2
(PGE2) [46]. PGE2 jest najsilniejszym znanym induktorem ekspresji aromatazy
aktywuj¹cym cAMP-zale¿ne szlaki, których rezultatem jest nadmierna transkrypcja
genu aromatazy poprzez promotory I.3 i II [13, 46]. Mechanizm ten najprawdopodobniej zale¿y od receptorów MT1, poniewa¿ ulega czêciowemu odwróceniu
przez dodanie luzindolu  inhibitora receptora MT1 [46]. Udzia³ receptorów MT1
oraz indukcja ekspresji aromatazy przez PGE2 w wyniku aktywacji promotorów
cAMP-zale¿nych sugeruje, i¿ zdolnoæ melatoniny do obni¿ania cAMP jest istotnym
elementem zale¿noci melatonina-PGE2 [46].
Z kolei enzymem katalizuj¹cym reakcje powstawania prostaglandyn jest cyklooksygenaza (Cox) [46]. Znane s¹ dwie izoformy tego enzymu: Cox-1, Cox-2. Cox-1 ulega
ekspresji konstytutywnie, a ekspresja Cox-2 jest indukowana takimi czynnikami, jak:
mitogeny, cytokiny i czynniki wzrostu [48]. Wiele badañ potwierdza udzia³ Cox,
zw³aszcza Cox-2 w rozwoju nowotworów [55]. Wykazano m.in. nadekspresjê Cox-2
w tkankach nowotworowych gruczo³u piersiowego, endometrium i jajnika, co
potwierdza zale¿noæ pomiêdzy Cox-2 a kancerogenez¹ [48, 55]. Melatonina hamuje
ekspresjê mRNA Cox-2 w komórkach MCF-7, obni¿aj¹c jej poziom nawet 10-krotnie.
Melatonina równie¿ obni¿a aktywnoæ enzymatyczn¹ obu izoform Cox, byæ mo¿e
poprzez bezporednie wi¹zanie siê do cz¹steczki enzymu [46].
Hamowanie syntezy estrogenów zdaje siê bardzo skuteczn¹ metod¹ zapobiegania
niepo¿¹danej proliferacji. Jak przedstawiono powy¿ej, melatonina skutecznie hamuje
aromatazê w komórkach nowotworu gruczo³u piersiowego, nie obni¿aj¹c poziomu
estrogenów kr¹¿¹cych w ca³ym organizmie. Ten sposób hamowania aromatazy
przez melatoninê jest tkankowo-specyficzny, co jest szczególnie obiecuj¹ce, gdy¿
ogranicza hamowanie aromatazy g³ównie przez inaktywacjê promotorów reguluj¹cych
ekspresjê w obrêbie guza (promotory I.3 i II). Przez analogiê mo¿na siê spodziewaæ
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podobnych rezultatów w raku jajnika i endometrium zwa¿ywszy na fakt, i¿ coraz
czêciej mówi siê o roli inhibitorów aromatazy w leczeniu tych nowotworów [13].
3.1.1.2b Melatonina a pozosta³e enzymy szlaku przemian estrogenów.
Aromataza nie jest jedynym enzymem bior¹cym udzia³ w syntezie i przemianach
estrogenów. Sulfotransferaza (EST), sulfataza (STS) oraz dehydrogenaza 17b
hydroksysteroidowa (17b HSD) s¹ enzymami o równie znacz¹cej roli w utrzymaniu
poziomu i dostêpnoci aktywnych biologicznie estrogenów. Nieaktywna pula estrogenów tworzona jest przez do³¹czenie grupy siarczanowej, a enzymem kontroluj¹cym
tê reakcjê jest EST, który inaktywuj¹c estron i estradiol zabezpiecza tkanki przed
nadmiernym wp³ywem estrogenów [20]. Odwrotn¹ reakcjê katalizuje STS, czyli
przekszta³ca siarczany estronu i estradiolu w aktywne estrogeny. Estrogeny z ró¿n¹
si³¹ indukuj¹ proliferacjê komórek nowotworowych. Estradiol zdecydowanie przewy¿sza w dzia³aniu s³aby estron, staj¹c siê g³ównym czynnikiem progresji nowotworów
hormonozale¿nych. St¹d ogromne znaczenie ostatniego z wymienionych enzymów
[20]. 17b HSD reguluje wzajemn¹ przemianê obu estrogenów, decyduj¹c w ten
sposób o proporcjach pomiêdzy estronem a estradiolem. Istniej¹ dwa typy 17b HSD
 katalizuj¹cy postawanie estradiolu (typ I) oraz estronu (typ II) [20].
Gonzales i wsp. zbadali wp³yw melatoniny na sulfotransferazê, sulfatazê oraz
dehydrogenazê 17b hydroksysteroidow¹ w komórkach raka gruczo³u piersiowego
 MCF-7 [31]. Komórki te s¹ w³aciwym modelem dowiadczalnym, poniewa¿
wykazuj¹ ekspresjê wszystkich enzymów zaanga¿owanych w syntezê i przemiany
estrogenów w guzie nowotworowym in vivo. Podczas badañ na komórkach
MCF-7 stwierdzono nadekspresjê STS oraz 17b HSD typu I i obni¿enie ekspresji
EST i 17b HSD typu II, co przesuwa równowagê w kierunku nadprodukcji estradiolu
stymuluj¹cego proliferacjê [31]. Melatonina redukuje aktywnoæ i ekspresjê mRNA
STS, a podwy¿sza aktywnoæ i ekspresjê mRNA EST. Tym sposobem melatonina
zwiêksza zasób nieaktywnych pochodnych siarczanowych estrogenów, które nie
³¹cz¹c siê z receptorami estrogenowymi nie indukuj¹ proliferacji [31]. Ponadto,
melatonina równie¿ obni¿a aktywnoæ i ekspresjê mRNA 17b HSD typu I
zmniejszaj¹c poziom estradiolu na korzyæ estronu, podobnie jak w tkankach
prawid³owych [31].
Wszystkie eksperymenty analizuj¹ce znaczenie melatoniny jako SEEM (ang.
Selective Estrogen Enzyme Modulator) przeprowadzono na modelu raka gruczo³u
piersiowego. Uzyskane wyniki s¹ obiecuj¹ce, a zaanga¿owanie aromatazy i pozosta³ych enzymów szlaku przemian estrogenów w nowotworach endometrium i jajnika
daj¹ podstawy postawienia hipotezy o prawdopodobnej moduluj¹cej roli melatoniny
w tych hormonozale¿nych nowotworach.
3.1.2 Porednie dzia³anie antyestrogenowe melatoniny
3.1.2.1 Melatonina a o podwzgórze-przysadka-gonady. Wp³yw melatoniny
na uk³ad rozrodczy cz³owieka by³ przedmiotem wielu badañ, uwzglêdniaj¹c zw³aszcza
fakt obecnoci receptorów melatoninowych w orodkowym uk³adzie nerwowym [9].
Odkryte zale¿noci pomiêdzy melatonin¹ a rozwojem p³ciowym sta³y siê podstaw¹
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badañ nad melatonin¹ w aspekcie funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-gonady
(PPG) (ryc. 1). Zaburzenia stê¿enia melatoniny we krwi towarzysz¹ równie¿
wybranym schorzeniom osi PPG, takim jak np. hipogonadyzm hipo- lub hipergonadotropowy, czy te¿ podwzgórzowy brak miesi¹czki [9].
Czynnoæ uk³adu podwzgórzowo-przysadkowego opiera siê m.in. na produkcji i
sekrecji gonadoliberyny (GnRH) i gonadotropin (LH i FSH) [37]. Koñcowym efektem
dzia³ania osi jest regulacja stê¿enia kr¹¿¹cych we krwi estrogenów na zasadzie ujemnego
sprzê¿enia zwrotnego [37]. Jak przedstawiono we wstêpie, hormony te s¹ zasadniczym
czynnikiem indukuj¹cym proliferacjê i inwazyjnoæ komórek nowotworów hormonozale¿nych. Powszechnie przyjêto hipotezê o prawdopodobnym hamuj¹cym wp³ywie
hormonu szyszynki na gonadoliberynê wydzielan¹ przez nadrzêdny gruczo³ osi 
podwzgórze [9, 37]. Efekt ten przek³ada siê na zmniejszenie uwalniania hormonów
gonadotropowych z przysadki, czego konsekwencj¹ jest obni¿enie poziomu estrogenów
kr¹¿¹cych we krwi [9, 37]. Wyniki dotychczasowych badañ nie s¹ jednak¿e jednoznaczne i ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ m.in. ze wzglêdu na p³eæ, wiek oraz gatunek u¿ytych
do eksperymentu zwierz¹t, a tak¿e ze wzglêdu na stê¿enia hormonu i pory dnia
wykonywania badañ [37]. Interesuj¹cym doniesieniem, dodatkowo potwierdzaj¹cym
wp³yw melatoniny na czynnoæ podwzgórza jest hamuj¹cy wp³yw owego hormonu na
ekspresjê genu GnRH poprzez receptory melatoninowe MT1 [37]. Co wiêcej, receptory
melatoninowe MT1 mog¹ odgrywaæ zasadnicz¹ rolê w regulacji uwalniania LH
(luteotropiny) i FSH (folikulotropiny) [37]. Poziom ekspresji receptorów melatoninowych
jest jednym z g³ównych czynników determinuj¹cych efekt dzia³ania melatoniny na
przysadkê [37]. Prawdopodobne hamuj¹ce dzia³anie melatoniny na wydzielanie GnRH
oraz gonadotropin skutkuje obni¿eniem syntezy estrogenu, co mo¿e mieæ znamienne
znaczenie w hamowaniu rozwoju nowotworów hormonozale¿nych.

4. PODSUMOWANIE
Dotychczas odkryte i nadal odkrywane szlaki, przez które melatonina prawdopodobnie
zapobiega rozwojowi i progresji nowotworów, tylko w niewielkim stopniu przybli¿aj¹ nas
do wyjanienia szerokiego spektrum dzia³ania tej niepozornej cz¹steczki. Udowodniono
w wielu dowiadczeniach onkostatyczny efekt melatoniny wywierany na komórki raka
gruczo³u piersiowego. Obiecuj¹ce wyniki eksperymentów nad hormonozale¿nym rakiem
gruczo³u piersiowego zachêci³y do badañ nad innymi nowotworami hormonozale¿nymi,
czego owocem s¹ jeszcze nieliczne, ale ju¿ prowadzone badania nad wp³ywem tej
indoloaminy na nowotwory endometrium i jajnika.
W przypadku guzów estrogenozale¿nych, melatonina ³¹czy w sobie zaskakuj¹co
ró¿norodne mechanizmy dzia³ania przeciwnowotworowego. Interakcje melatoniny z
estrogenami wydaj¹ siê byæ podstaw¹ jej w³aciwoci hamuj¹cych rozwój nowotworów hormonozale¿nych. Oddzia³ywanie melatoniny z estrogenami jest wielobiegunowe
i mo¿e wp³ywaæ na regulacjê zarówno hormonów odpowiedzialnych za poziom
kr¹¿¹cych estrogenów, jak i cie¿ek sygna³owych estrogenów oraz obni¿aæ lokaln¹
syntezê estrogenów w obrêbie guza.
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Mechanizmy, przez które melatonina hamuje proliferacjê estrogenozale¿n¹, nadal
nie s¹ ostatecznie wyjanione. Z danych zebranych na dzieñ dzisiejszy wynika, i¿
g³ównym porednikiem w onkostatycznej funkcji melatoniny jest receptor MT1 i byæ
mo¿e w³anie ten receptor nale¿y intensywnie badaæ w nastêpnych etapach odkrywania szlaków dzia³ania hormonu szyszynki. Równie¿ ze wzglêdu na du¿¹
toksycznoæ przeciwnowotworowej terapii cytostatykami melatonina mo¿e w
przysz³oci zostaæ rutynowym lekiem wspomagaj¹cym w klinice onkologicznej.
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