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MELATONIN IN PLANTS – MULTIPURPOSE MOLECULE
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Streszczenie: Melatonina, znany neuroprzekaźnik kręgowców, od niemal 2 dekad wzbudza ogromne 
zainteresowanie jako cząsteczka występująca również u roślin. Wciąż pojawiają się nowe doniesie-
nia na temat roli jaką melatonina odgrywa w komórkach roślinnych, lecz dokładne mechanizmy 
jej działania nadal nie są znane. Niniejsza praca stanowi podsumowanie dostępnej wiedzy na te-
mat tej cząsteczki, począwszy od historii jej odkrycia u roślin, poprzez najnowsze badania na te-
mat jej biosyntezy w komórkach roślinnych, aż po przegląd najważniejszych funkcji jakie pełni. 
Jedną z nich jest działanie antyoksydacyjne pozwalające na utrzymanie właściwego stanu redoks 
komórek. Kolejną jest jej udział w procesie fotosyntezy, gdyż opóźniając degradację chlorofilu, 
zwiększając asymilację CO2 i przyspieszając transport elektronów wpływa na wydajność tego pro-
cesu. Melatonina bierze również udział w regulacji wzrostu i rozwoju roślin, a także w regulacji 
rytmu okołodobowego i reakcji fotoperiodycznych. Na szczególną jednak uwagę zasługuje udział 
tej cząsteczki w regulacji ekspresji genów zaangażowanych w reakcje obronne, co potwierdza jej 
ogromną rolę w ochronie tkanek przed szkodliwym działaniem stresów środowiskowych.

Słowa kluczowe: melatonina, rośliny, reaktywne formy tlenu, fotosynteza, rytm okołodobowy 

Summary: Melatonin, a neurotransmitter in vertebrates, for almost 2 decades has arisen interest as 
a molecule occurring also in plants. New reports about the role of melatonin in plant cells has been 
appearing but the precise mechanisms of its action are still not known. This paper review available 
knowledge on this molecule, ranging from the history of its discovery in plants, through the latest 
research on its biosynthesis in plant cells, to the most important functions it plays in plants, includ-
ing its antioxidative properties for maintaining the proper redox state of cells and its contribution to 
the process of photosynthesis, because by delaying the degradation of chlorophyll, increasing the 
uptake of CO2 and accelerating the transport of electrons it affects the efficiency of this process. 
Melatonin is also involved in the regulation of plant growth and development, as well as in the reg-
ulation of circadian rhythm and photoperiodic response. Moreover, participation of this molecule in 
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the regulation of expression of genes involved in defence reactions is of particular importance. This 
confirms an enormous role of melatonin in plant protection against harmful effects of environmental 
stresses.

Key words: melatonin, plants, reactive oxygen species, photosynthesis, circadian rhythm

HISTORIA ODKRYCIA MELATONINY U ROŚLIN

Melatonina (MEL) po raz pierwszy została wyizolowana w 1958 r. z szyszyn-
ki wołu przez Lernera i wsp. [46] i zidentyfikowana jako N-acetylo-5-metoksy
-tryptamina. Jej nazwa pochodzi od melaniny – barwnika występującego w ko-
mórkach warunkujących kolor skóry płazów, tzw. melanoforach, które to MEL 
odbarwia [46]. Obecnie funkcje MEL u zwierząt kojarzone są z modulacją snu 
i nastroju, fizjologią siatkówki, zachowaniami seksualnymi, sezonowością repro-
dukcji, rytmami okołodobowym i stymulacją układu immunologicznego [5, 35]. 
Przez blisko 4 dekady MEL uważana była wyłącznie za neurohormon zwierzę-
cy [68], lecz w międzyczasie pojawiały się doniesienia o występowaniu tej czą-
steczki u innych organizmów. W połowie lat 70-tych MEL wykryto jako produkt 
uboczny procesu dekofeinizacji ziaren kawy lecz sądzono, że jej pojawienie się 
jest wynikiem reakcji chemicznych towarzyszących temu procesowi. Wówczas 
nie podejrzewano, że MEL może być syntetyzowana przez rośliny [77]. Lata 80-te 
przyniosły odkrycie MEL u bezkręgowców (owadów, skorupiaków, wirków itp.). 
Dobowy rytm występowania MEL, z nocnym maksimum, opisano u owadów, na-
tomiast wiele innych gatunków cechowała nierytmiczność lub wysoki dzienny 
poziom MEL [27]. Podejrzewa się, że z uwagi na konserwatywność cząsteczki 
MEL rytmika zmian jej zawartości zależy od dróg ewolucyjnych, którymi róż-
nicowały się gatunki i środowisk które zasiedlały, a okołodobowy czy sezonowy 
behawior jest wypadkową działania ww czynników [10]. W 1991 roku MEL zo-
stała wykryta u Lingulodinium polyedrum Stein (poprzednia nazwa Gonyaulax 
polyedra), samożywnych jednokomórkowych bruzdnic (Dinoflagellata), obecnie 
należących do Protista, oraz u wiciowców i zielonych glonów [8,26]. Kolejnego 
znaczącego odkrycia dokonano w połowie 1992 roku, kiedy okazało się, że MEL, 
znana jako neurohormon, jest wysoce efektywnym antyoksydantem niwelującym 
wolne rodniki (WR) i inne reaktywne formy tlenu (RFT) [76]. Ochrona antyok-
sydacyjna komórek i tkanek jest konserwatywną funkcją wszystkich organizmów 
tlenowych, w tym roślin, nie było zatem zaskoczeniem, że z czasem zaintereso-
wano się występowaniem MEL również u roślin fotosyntetyzujących. W 1995 
roku ukazały się 2 niezależne prace potwierdzające występowanie tej indoloami-
ny u roślin [18, 29]. Choć zastosowano w nich różne metody ekstrakcji i detekcji, 
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obydwie potwierdziły występowanie MEL u takich roślin uprawnych jak: tytoń, 
ryż, kukurydza, pszenica czy bananowiec. Od tego czasu zainteresowanie MEL 
u roślin wyższych wzrastało, a kolejną, u której odkryto obecność tej indoloami-
ny była komosa czerwonawa (Chenopodium rubrum L.) [41]. Co ciekawe, w zio-
łach leczniczych, m.in. złocieniu maruna (Tanacetum parthenium L.) i dziurawcu 
zwyczajnym (Hypericum perforatum L.), poziom MEL kilkukrotnie przewyższa 
jej zawartość we krwi zwierząt [53]. Kiedy Kolař i wsp. [40] opisali okołodobo-
wy rytm występowania MEL u komosy czerwonawej, z wysoką jej zawartością 
w nocy oraz niską w ciągu dnia, grupa Murch i wsp. [51] zakwestionowała te 
wyniki wykazując, że zawartość MEL w dziurawcu zwyczajnym w ciągu dnia jest 
pozytywnie skorelowana z intensywnością światła, na które rośliny są ekspono-
wane. Generalnie istnieje teoria, że fizjologiczny rytm dobowy zawartości MEL ze 
szczytem nocnym i spadkiem w ciągu dnia związany jest z jej utlenianiem w pro-
cesach fotooksydacyjnych w warunkach silnego oświetlenia, a gromadzeniem się 
w ciemności – co potwierdził Kolař i wsp. [40] w optymalnych fotoperiodycz-
nych warunkach hodowli komosy czerwonawej. Natomiast grupa Murch i wsp. 
[51] stosując zbyt intensywne dla dziurawca światło wywołała stres, którego efek-
tem mogła być nadprodukcja MEL w fazach naświetlania. Wiadomo, że rośliny 
zawierające duże ilości endogennej MEL, w odpowiedzi na wysoką intensywność 
światła, szczególnie UV, charakteryzują się podwyższoną zawartością metoksyin-
dolu (pochodna tryptofanu – prawdopodobnie metabolit utleniania MEL) [16, 
2], co mogłoby potwierdzać jej fotoprotekcyjną rolę w eliminowaniu WR i tlenu 
singletowego [9, 28]. Rośliny z wyższą zawartością MEL i te, które syntetyzują 
ją w niesprzyjających warunkach środowiska lepiej tolerują stresy. Rozbieżności 
wyników różnych grup badaczy mogą więc wynikać z faktu, iż różne gatunki 
i odmiany roślin zawierają różne ilości MEL (od piko- do mikrogramów na gram 
tkanki) a ponadto biosynteza i metabolizm tej indoloaminy modyfikowane są wa-
runkami środowiska w którym funkcjonuje dana populacja roślin (odpowiedź na 
stres). Odnotowano również różną zawartość MEL w różnych organach tej samej 
rośliny, przy czym w liściach i nasionach jest jej najwięcej. W 108 badanych ga-
tunkach ziół stosowanych od dawna w chińskiej medycynie wykazano obecność 
MEL w zakresie od kilku do kilku tysięcy nanogramów na gram tkanki [14] – co 
stawia je w rzędzie najlepszych naturalnych źródeł tej prozdrowotnej cząsteczki. 

Głównymi technikami wykorzystywanymi do oznaczania poziomu endogen-
nej MEL są metody radioimmunologiczne (RIA) oraz wysokosprawna chromato-
grafia cieczowa (HPLC) z elektrochemiczną i fluorescencyjną detekcją. Kluczo-
wym jednak i najbardziej skutecznym narzędziem, pozwalającym na precyzyjne 
oznaczenie zawartości MEL i jej metabolitów w próbkach roślinnych jest połą-
czenie HPLC ze spektrometrią mas [47, 11].
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BIOSYNTEZA MEL

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W BIOSYNTEZIE MEL  
U ROŚLIN I ZWIERZĄT

Szlak biosyntezy MEL u zwierząt jest dobrze znany. Jej prekursorem jest 
tryptofan, który przy udziale enzymu 5-hydroksylazy tryptofanowej (TP5H) 
przekształcany jest do 5-hydroksytryptofanu, a ten przy udziale dekarboksylazy  
5-hydroksytryptofanowej (AADC) ulega dekarboksylacji do 5-hydroksytryptaminy 
(serotonina) (ryc. 1). Dzięki N-acetylacji serotoniny, katalizowanej przez acetylo-
transferazę N-aryloalkiloaminową (AANAT), powstaje N-acetyloserotonina, która 
jest przekształcana do N-acetylo-5-metoksytryptaminy (MEL) w reakcji katalizo-
wanej przez metylotransferazę N-acetyloserotoninową (ASMT), znaną także jako 
O-metylotransferaza hydroksyindolowa (HIOMT) [62].

Szlak biosyntezy MEL u roślin wydaje się być podobny do tego zdefiniowa-
nego u zwierząt, zwłaszcza, że jego pierwsze 2 enzymy zostały zidentyfikowane 
także w tkankach roślinnych [20, 21]. Jednak, ostatnie badania przeprowadzone 
na liściach ryżu, wskazują, że pierwszym enzymatycznym etapem syntezy MEL 
u roślin jest raczej dekarboksylacja tryptofanu (przy udziale dekarboksylazy tryp-
tofanowej (TDC)), a nie jego hydroksylacja jak w szyszynce kręgowców, a produk-
tem tej reakcji jest tryptamina, a nie 5-hydroksytryptofan (ryc. 1). Tryptamina jest 
hydroksylowana do serotoniny przy udziale 5-hydroksylazy tryptaminowej (T5H) 
[61]. Ponieważ wciąż nie zidentyfikowano w genomie roślinnym genów kodują-
cych dwa ostatnie enzymy na szlaku biosyntezy MEL (AANAT i ASMT), końcowy 
jej przebieg u roślin nadal nie jest do końca poznany. Próbę sklonowania homolo-
gów genu ASMT z ryżu i poddania ich ekspresji w bakterii Escherichia coli pod-
jęli po raz pierwszy Kang i wsp. [36, 37]. W bazie danych cDNA ryżu wyszukano 
takie fragmenty, które wykazywały duże podobieństwo do 3-O-metylotransferazy 
kwasu kawowego (COMT) pszenicy, należącej do rodziny genów O-metylotransfe-
raz (OMT), kodujących białka enzymatyczne przenoszące grupę metylową. W su-
mie wybrano 18 fragmentów cDNA, które zostały sklonowane i poddane ekspresji 
w E. coli. Spośród wszystkich analizowanych szczepów E. coli tylko szczep MT15 
syntetyzował MEL w obecności N-acetyloserotoniny, co sugerowało, że faktycz-
nie pozyskał on gen kodujący enzym ASMT. Późniejsze badania dowiodły, że 
w ryżu gen ASMT występuje przynajmniej w 3 kopiach (ASMT1-ASMT3), z cze-
go jedynie gen ASMT1 został funkcjonalnie zidentyfikowany [58]. Ze względu 
na brak funkcjonalnej ekspresji oczyszczonych rekombinantów ASMT2 i ASMT3 
u E. coli poddano je nadekspresji w kalusie a następnie w liniach transgenicznych 
ryżu, gdzie zaobserwowano niezależną ekspresję wszystkich 3 genów skutkującą 
podwyższoną aktywnością enzymu ASMT w porównaniu z typem dzikim [56].  
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RYCINA 1. Szlak biosyntezy melatoniny u roślin i zwierząt. TDC, dekarboksylaza tryptofanowa; T5H, 
5-hydroksylaza tryptaminowa; TP5H, 5-hydroksylaza tryptofanowa; AADC, dekarboksylaza 5-hydrok-
sytryptofanowa; AANAT, N-acetylotransferaza aryloalkiloaminowa; SNAT, N–acetylotransferaza sero-
toninowa; HIOMT, O-metylotransferaza hydroksyindolowa; ASMT, metylotransferaza N-acetyloseroto-
ninowa [62, zmodyfikowano]
FIGURE 1. Biosynthetic pathway of melatonin in plants and animals. TDC, tryptophan decarboxyla-
se; T5H, tryptamine 5-hydroxylase; TP5H, tryptophan 5-hydroxylase; AADC, aromatic-L-amino-acid 
decarboxylase; AANAT, arylalkylamine N-acetyltransferase; SNAT, serotonin-N-acetyltransferase; HI-
OMT, hydroxyindole-O-methyltransferase; ASMT, N-acetylserotonin methyltransferase [62 modified]
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W siewkach linii transgenicznych nie stwierdzono jednak wyższego poziomu 
MEL co sugeruje, że zwiększona aktywność enzymu ASMT nie jest bezpośrednio 
skojarzona z syntezą MEL. Kiedy jednak siewki traktowano N-acetyloserotoniną, 
bezpośrednim substratem dla ww enzymu, poziom MEL gwałtownie wzrastał, co 
może świadczyć o tym, że synteza MEL u ryżu regulowana jest zarówno aktyw-
nością ASMT, jak też stężeniem substratu [56]. Wykazano również, że poziom 
transkryptów genu ASMT1 i ASMT2 w dojrzałych tkankach ryżu był wyższy niż 
w stadium siewki, i dominował w łodydze i kwiatach, podczas gdy ASMT3 był 
rzadko wykrywalny w jakichkolwiek organach. Na wzrost ekspresji wszystkich 
genów ASMT wpływały hormony, takie jak kwas abscysynowy (ABA) i jasmo-
nian metylu (MeJA) zaś poziom transkryptów genów ASMT2 i ASMT3 był ob-
niżany przez kwas 2-chloroetylofosfonowy (etefon – retardant wzrostu roślin) 
i kwas salicylowy (SA). Zatem działanie rodziny genów ASMT wydaje się być 
tkankowo- i hormono-zależne, co może sugerować ich możliwą rolę we wzroście 
i rozwoju ryżu [56]. Niezbędne są jednak dalsze badania na mutantach ryżu z na-
dekspresją bądź wygaszaniem genu ASMT w celu potwierdzenia fizjologicznej 
roli MEL i jej prekursorów występujących u roślin. 

Chociaż istnieją doniesienia na temat sklonowania genu AANAT z Chlamydomo-
nas reinhardtii i jego nadekspresji w pomidorze [54] oraz ludzkiego AANAT w ryżu 
[38], wciąż nie zidentyfikowano homologa tego enzymu naturalnie występującego 
u roślin. Dlatego też w pracy Kanga i wsp. [37] założono, iż gen N-acetylotransfe-
razy serotoninowej (SNAT) należący do rodziny genów (GNAT) odpowiedzialnych 
za przeniesienie grupy acetylowej z acetylo-CoA do szeregu cząsteczek, takich jak: 
histony, aminoglikozydy, aryloalkiloaminy [19] może być substytutem zwierzęcego 
genu AANAT. W tym celu sklonowano 31 genów rodziny GNAT (cDNA GNAT5, 
GNAT6, GNAT7, GNAT9) i poddano je ekspresji w E. coli sprawdzając zrekom-
binowane białka pod kątem aktywności SNAT, katalizującej przeniesienie grupy 
acetylowej na tryptaminę. W obecności substratu – tryptaminy, spośród 31 trans-
genicznych szczepów E. coli, szczep 5 produkował więcej N-acetylotryptaminy od 
pozostałych, co sugeruje, że w ryżu cDNA GNAT5 może kodować białko SNAT. 
Okazało się jednak, że SNAT jest nową N-acetylotransferazą, która nie jest zwią-
zana z rodziną genów AANAT, a homologiczne geny występują od cyjanobakterii 
do roślin wyższych [37]. Zbadano również fenotyp transgenicznych roślin pomi-
dora z nadekspresją homologicznych genów owczych: oAANAT i oHIOMT odpo-
wiedzialnych za ostatnie dwa etapy syntezy MEL. Rośliny z nadekspresją genu 
oAANAT miały wyższą zawartość MEL ale niższą IAA niż rośliny kontrolne, praw-
dopodobnie ze względu na konkurowanie przez syntetyzujące je enzymy o trypto-
fan, będący wspólnym prekursorem obu indoloamin. Dodatkowo linie te straciły 
„dominację wierzchołkową” (wynik spadku poziomu auksyny), co może świadczyć 
o tym, iż powstająca MEL, mimo strukturalnej analogii do IAA nie rekompensowała 
aktywności auksyn. Natomiast, w liniach z nadekspresją genu oHIOMT odnotowa-
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no znacznie wyższą zawartość MEL niż w liniach z nadekspresją genu oAANAT, co 
może potwierdzać ważną rolę ASMT w biosyntezie MEL w roślinach [83]. Badania 
na ten temat wciąż trwają i z pewnością w przyszłości ujawnią kolejne szczegóły. 

PRAWDOPODOBNE MIEJSCA BIOSYNTEZY MEL W KOMÓRCE

Ponieważ podstawową funkcją MEL u wszystkich organizmów jest detok-
sykacja WR i RFT generowanych podczas metabolizmu tlenowego, a głównym 
miejscem ich powstawania są mitochondria i chloroplasty, sugeruje się, że to 
w tych organellach zachodzi biosynteza MEL u roślin [80]. Ewolucyjnie, pre-
kursorami mitochondriów są prawdopodobnie purpurowe bakterie bezsiarkowe 
(Rhodospirillum rubrum), zaś chloroplastów cyjanobakterie, które na drodze en-
dosymbiozy przekształciły się w organella komórek organizmów eukariotycznych.  

RYCINA 2. Lokalizacja biosyntezy melatoniny. TDC, dekarboksylaza tryptofanowa; T5H, 5-hydrok-
sylaza tryptaminowa; SNAT, N-acetylotransferaza serotoninowa, ASMT, metylotransferaza N-acety-
loserotoninowa [80, zmodyfikowano]
FIGURE 2. Location of melatonin biosynthesis. TDC, tryptophan decarboxylase; T5H, tryptamine 
5-hydroxylase; SNAT, serotonin-N-acetyltransferase, ASMT, N-acetylserotonin methyltransferase 
[80, modified]
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Według hipotezy Tana i wsp. [80] u większości organizmów, jeśli nie u wszyst-
kich, zdolność biosyntezy MEL została przeniesiona z mitochondriów i chloro-
plastów do innych przedziałów komórkowych, np. do cytozolu. We wczesnym 
etapie biosymbiozy, mitochondria i chloroplasty były jednak jedynymi miejscami 
syntezy MEL w komórkach. W trakcie ewolucji, geny uczestniczące w biosynte-
zie MEL występujące w R. rubrum lub innych purpurowych bakteriach bezsiarko-
wych i cyjanobakteriach zostały stopniowo zintegrowane z genomem jądrowym. 
W ten sposób, jak się przypuszcza, również inne przedziały komórkowe nabyły 
zdolność biosyntezy MEL. W trakcie ewolucji niektóre z genów genomu mito-
chondrialnego mogły z sukcesem zostać przeniesione do jądra, lecz część z nich 
mogła też zostać utracona [1]. 

Wydaje się, że hipoteza mówiąca o pierwotnej lokalizacji biosyntezy MEL 
w mitochondriach i chloroplastach może pomóc w odpowiedzi na pytanie dlacze-
go u roślin zielonych zawartość MEL jest znacznie wyższa niż u zwierząt. Wystę-
powanie dwóch organelli (mitochondriów i chloroplastów) syntetyzujących MEL 
u roślin, w porównaniu do zwierząt, które posiadają tylko mitochondria, może 
być przyczynkiem dla wytłumaczenia tego zjawiska. Jednak proponowana teo-
ria syntezy MEL w ww organellach nie wyklucza możliwości jej syntezy także 
w innych obszarach komórki [80]. Dodatkowym faktem tłumaczącym wyższą 
zawartość MEL u roślin jest dostępność jej prekursora – tryptofanu. Rośliny są 
zdolne do syntezy tego aminokwasu, w związku z czym teoretycznie jest on stale 
dostępny dla dalszych przemian. Natomiast dla zwierząt tryptofan jest substancją 
egzogenną, która może być pozyskana wyłącznie z pokarmem. 

Ciekawych wyników potwierdzających hipotezę korelacji miejsca biosyntezy 
MEL z teorią endosymbiozy dostarczyły badania na transgenicznych roślinach 
ryżu, które wykazały, że białko SNAT zlokalizowane jest w chloroplastach, na-
tomiast ASMT ulega ekspresji w cytoplazmie [13]. Chociaż, nie ma bezpośred-
nich dowodów na udział dekarboksylazy tryptofanowej (TDC) w biosyntezie 
MEL u roślin, to jednak pośrednie dowody sugerują, że enzym ten jest związany 
z jej biosyntezą [91, 39]. Powyższy enzym zlokalizowano w cytoplazmie [72, 
17], natomiast drugi enzym na szlaku biosyntezy MEL, 5-hydroksylazę trypta-
minową (T5H) w siateczce śródplazmatycznej (ER) [21]. Sugeruje się więc, że 
biosynteza MEL u roślin zachodzi kolejno w trzech przedziałach komórkowych: 
cytoplazmie, ER i chloroplastach (ryc. 2). Nadekspresja T5H lub ASMT tylko 
nieznacznie zwiększała poziom MEL w roślinach transgenicznych ryżu [56, 57], 
dlatego można przypuszczać, że nie odgrywają one najważniejszej roli w regula-
cji biosyntezy tej indoloaminy u roślin. Niezbędne są więc dodatkowe badania na-
dekspresji i tłumienia genów kodujących wszystkie 4 enzymy by móc stwierdzić, 
który z nich pełni kluczową rolę w biosyntezie MEL w roślinach.
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FUNKCJE MEL U ROŚLIN

WYSOCE EFEKTYWNY, UNIWERSALNY ANTYOKSYDANT

Jedną z najważniejszych funkcji jaką MEL pełni w roślinach jest działanie na 
pierwszej linii obrony przed wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami utlenia-
jącymi [77]. Będąc małą cząsteczką rozpuszczalną zarówno w wodzie jak i tłusz-
czach, MEL może działać jako uniwersalny amfifilowy antyoksydant, swobodnie 
penetrujący wszystkie kompartmenty komórki. Prawdopodobnie dzięki tej nieogra-
niczonej migracji pomiędzy przedziałami komórkowymi, MEL wykazuje o wiele 
skuteczniejsze własności antyoksydacyjne niż witaminy C, E i K, zdolne jedynie 
do selektywnej migracji [12]. Należy jednak pamiętać, iż endogenne stężenie MEL  
(< 1 μM) jest znikome w porównaniu ze stężeniem innych antyoksydantów takich 
jak askorbinian czy glutation, dlatego bezpośrednie reakcje MEL z RFT mają mar-
ginalne znaczenie in vivo w porównaniu z reakcjami innych antyoksydantów. Zatem 
korzystny wpływ MEL może być raczej wynikiem ich synergistycznego współdzia-
łania w warunkach stresu oksydacyjnego [23]. W chłodzonych zawiesinach komór-
kowych marchwi pozytywny wpływ MEL na apoptozę komórek skorelowany był 
z syntezą poliamin [45]. Niewykluczone więc, że MEL działa jako cząsteczka sy-
gnałowa regulująca różne szlaki metaboliczne, w tym szlak fenylopropanoidowy, 
zarówno w warunkach stresu, jak i po jego ustąpieniu [74, 73, 81]. 

Działanie antyoksydacyjne MEL polega na (i) bezpośrednim niwelowaniu WR, 
(ii) indukowaniu aktywności enzymów antyoksydacyjnych, (iii) stymulowaniu 
aktywności innych antyoksydantów, (iv) ochronie enzymów antyoksydacyjnych 
przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, oraz (v) podnoszeniu wydajności transportu 
elektronów w łańcuchu mitochondrialnym, poprzez obniżenie wycieku elektronów, 
a tym samym redukcję wytwarzania WR [86]. MEL, jako naturalny donor elek-
tronów, jest szczególnie skuteczna w detoksykacji reaktywnych form tlenu (RFT) 
i azotu (RFA) dzięki: (i) wysokiemu powinowactwu i selektywności w stosunku do 
niektórych rodników (ii) zdolności generowania kaskady przeciwutleniaczy „zmia-
tającej” WR, w której produkty kolejnych reakcji rodnikowych przyczyniają się do 
dalszej ich eliminacji [69]. W odróżnieniu od innych antyoksydantów, produkty 
utleniania MEL, takie jak N1-acetylo-N2-formylo-5-metoksykynuramina (AFMK) 
oraz N1-acetylo-5-metoksykynuramina (AMK) również wykazują aktywność an-
tyoksydacyjną. Kaskadowa ochrona zapewniana przez MEL i jej metabolity spra-
wia, iż MEL w niskich stężeniach, jest bardzo skuteczna w zabezpieczaniu organi-
zmów przed stresem oksydacyjnym [22]. O zaangażowaniu MEL w obronę roślin 
przed różnego rodzaju stresami środowiskowymi, generującymi RFT może świad-
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czyć jej podwyższony poziom u tolerującego zanieczyszczenia hiacynta wodnego  
(Eichornia crassipes (Mart.) Solms) [78], jak również u odporniejszej na ozon od-
miany pomidora zwyczajnego (Lycopersicon esculentum Mill.), gdzie zanotowano 
5-cio krotnie wyższą zawartość MEL w porównaniu do nieodpornej odmiany dzi-
kiej (Lycopersicon pimpinellifolium L. Mill.) [18]. Podobne różnice w zawartości 
MEL stwierdzono u dwóch odmian tytoniu (Nicotiana tabacum L.) różniących się 
wrażliwością na ozon. Wyższą zawartość MEL odnotowano również w owocach 
pomidora podczas ich dojrzewania, co może być związane z ich ochroną przed 
wzmożoną produkcją RFT w czasie tego procesu [18].

Oprócz bezpośredniego eliminowania WR przez MEL wpływa ona również 
na ekspresję genów i aktywność enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmu-
taza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT) i peroksydaza askorbinianowa (APx), 
co wykazano u transgenicznego ryżu z podwyższoną syntezą tej indoloaminy [60] 
oraz w liściach jabłoni i siewkach pszenicy traktowanych MEL [86, 85, 81]. 

Jak wspomniano wcześniej organellami szczególnie narażonymi na stres oksy-
dacyjny są mitochondria i chloroplasty, dlatego wymagają one szczególnie skutecz-
nej ochrony. Nadmierna ilość toksycznych produktów procesu oddychania i foto-
syntezy, może doprowadzić do morfologicznych i funkcjonalnych uszkodzeń tych 
organelli. Zatem, głównym zadaniem MEL na poziomie mitochondrialnym jest nie 
tylko bezpośrednia interakcja z RFT i WR, lecz również zwiększenie efektywno-
ści syntezy ATP poprzez przyspieszenie przepływu elektronów w łańcuchu odde-
chowym, dzięki promowaniu aktywności kompleksu I, III i V. MEL przyczynia się 
także do utrzymania optymalnego potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej 
poprzez regulację jej przepuszczalności. W warunkach bezstresowych aktywuje 
przepuszczalność porów mitochondrialnych i łagodnie obniża potencjał błonowy, 
zaś w warunkach stresu oksydacyjnego zaburzającego funkcje porów, znacząco ha-
muje ich przepuszczalność, zachowując w ten sposób potencjał błony i chroniąc 
ją przed uszkodzeniem. Można więc wnioskować, że kluczową rolą MEL w mi-
tochondriach jest utrzymywanie funkcji fizjologicznych tych organelli, zarówno 
w warunkach optymalnych, jak i stresowych [80]. 

W chloroplastach, które szczególnie narażone są na stres oksydacyjny, rola 
MEL nie została dokładnie zbadana, lecz sugeruje się, że skutecznie przeciwdzia-
ła ona degradacji chlorofilu wywołanej stresem. Poprzez zachowanie integralności 
błon chloroplastów MEL wspomaga przebieg fotosyntezy, który jest podstawowym 
procesem dla życia roślin [80].

MEL, A FUNKCJONOWANIE APARATU FOTOSYNTETYCZNEGO

Fotosynteza jest podstawowym i najistotniejszym procesem produkcji orga-
nicznej biomasy umożliwiającym funkcjonowanie ziemskiej biosfery. Wydajność 
procesu fotosyntezy związana jest z charakterystyczną żywotnością liści, a jed-
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nym z biochemicznych wskaźników ich starzenia jest degradacja i utrata chloro-
filu. W wyniku dysfunkcji chloroplastów i przekształcania ich w gerontoplasty do-
chodzi do postępującej utraty białek, takich jak Rubisco oraz innych związanych 
z funkcjonowaniem chlorofili [70]. Chociaż degradacja tych białek rozpoczyna się 
we wczesnym etapie starzenia, to długoterminowa aplikacja MEL znacznie spo-
walniała ten proces w liściach jabłoni [84]. W tym samym czasie, ekspresja genu 
RBCS, kodującego małą podjednostkę Rubisco oraz CAB kodującego białka wiążą-
ce chlorofil a/b, tworzące antenę zbierającą światło w fotosystemie II (PSII), była 
hamowana wolniej w roślinach traktowanych MEL niż w grupie kontrolnej. Jedno-
cześnie, w roślinach traktowanych tą indoloaminą obserwowano większą wydaj-
ność fotosyntezy oraz wyższe stężenie skrobi, sorbitolu i sacharozy [84]. Badania 
prowadzone na odciętych liściach jabłoni traktowanych MEL również wykazały 
obniżenie degradacji chlorofilu podczas procesu starzenia. W liściach tych MEL 
hamowała ekspresję kluczowego w procesie degradacji chlorofilu genu – oksyda-
zy feoforbidowej (PAO) oraz genu związanego ze starzeniem (SAG12). Skutecznie 
przeciwdziałała też gromadzeniu się H2O2, będącego charakterystycznym wskaźni-
kiem procesu starzenia komórek [86, 85]. Traktowanie A. thaliana MEL skutkowa-
ło również hamowaniem ekspresji genu chlorofilazy (CLH1), enzymu regulowane-
go światłem, zaangażowanego w degradację chlorofilu [88]. Obniżoną degradację 
chlorofilu zaobserwowano także w liściach jęczmienia traktowanych MEL, a efek-
ty jej działania były wyraźniejsze niż po zastosowaniu cytokinin, uznawanych za 
hormony antystarzeniowe [4]. Podobny wpływ egzogennej MEL na zabezpiecze-
nie chlorofilu przed skutkami stresu oksydacyjnego zaobserwowano w liściach  
A. thaliana traktowanych parakwatem [88]. 

Jednym z wewnątrzkomórkowych procesów wakuolarnej degradacji składni-
ków cytoplazmatycznych jest autofagia, będąca ważnym elementem w obiegu sub-
stancji odżywczych. Chloroplasty również mogą ulegać częściowej autofagii w wa-
kuolach za pośrednictwem kulistych struktur zwanych ciałkami zawierającymi 
Rubisco (RCBs). Ekspresja genów autofagii (ATG), związana z gwałtowną degra-
dacją białek w późniejszym stadium starzenia się liści, była zdecydowanie niższa 
w liściach jabłoni traktowanych MEL, niż w liściach roślin kontrolnych, co może 
świadczyć o pozytywnej roli MEL w opóźnianiu procesu roślinnej autofagii [84]. 

Doskonałym narzędziem w określaniu sprawności aparatu fotosyntetyczne-
go jest analiza fluorescencji chlorofilu. Maksymalna fotochemiczna wydajność 
kwantowa PS II (Fv/Fm), podobnie jak szybkość przepływu elektronów przez fo-
toukłady (ETR) były znacznie wyższe w liściach jabłoni starzejących się w ciem-
ności i stresie suszy potraktowanych MEL niż w liściach kontrolnych [86, 85]. 
Znaczny wzrost Fv/Fm po zaaplikowaniu egzogennej MEL zaobserwowano rów-
nież u ramienicy Chara australis R. Brown., jednak ta zwiększona wydajność 
kwantowa fotosyntezy wydaje się być raczej wynikiem większej ilości otwartych 
centrów reakcji PS II, niż wyższej ich wydajności. Więcej otwartych centrów re-
akcji odzwierciedla lepszą funkcjonalność wszystkich składników fotosyntetycz-
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nego łańcucha transportu elektronów, co sugeruje, że ochrona MEL przed RFT 
obejmuje nie tylko chlorofil, ale także białka uczestniczące w fotosyntezie [44]. 

Oprócz ochrony przed degradacją chlorofilu MEL przyczynia się także do 
usprawnienia fotosyntezy poprzez zwiększenie asymilacji CO2. Zmniejszona dy-
fuzja CO2 z atmosfery uważana jest za jeden z głównych czynników obniżają-
cych wydajność fotosyntezy. Aparaty szparkowe są strukturami wrażliwymi na 
zmieniające się stężenie CO2 i uznawane są za regulatory ciśnienia, zmniejszają-
ce przewodnictwo szparkowe już przy nieznacznym odwodnieniu gleby. Proces 
otwierania i zamykania szparek wymaga obecności kwasu abscysynowego (ABA) 
syntetyzowanego w liściach lub transportowanego do nich z odwodnionych ko-
rzeni, i jest regulowany przez wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych 
[64]. Wang i wsp. [85, 84] zauważyli, że aplikowanie MEL do gleby znacznie 
poprawia zdolność asymilacji CO2 w liściach jabłoni. Wydaje się, że absorbowana 
przez korzenie MEL, która opóźnia procesy starzenia może wpływać na biosyn-
tezę ABA, nasilającego ten proces [25]. Podobny efekt zaobserwowano podczas 
starzenia się liści jęczmienia [4]. Dokładny mechanizm działania i wzajemne in-
terakcje pomiędzy tymi dwoma rodzajami cząsteczek nie są jednak jasne i wyma-
gają dalszych badań. 

MEL JAKO REGULATOR WZROSTU ROŚLIN

MEL, podobnie jak auksyna, kwas indolilo-3-octowy (IAA), wywodzi się 
z tryptofanu, a struktura obydwu tych cząsteczek jest podobna (ryc. 3). Posiadają 
one wspólny pierścień indolowy lecz różne łańcuchy boczne, w pozycji C3 – IAA 
ma grupę kwasową, podczas gdy MEL, N-acetylową. MEL dodatkowo w pozycji 
5 ma przyłączoną grupę metoksylową. Jednakże, odległości między pierścieniami 
indolowymi a podstawnikami obydwu tych cząsteczek są bardzo zbliżone (~ 0,50 
nm), co sugeruje, że w określonych warunkach MEL może symulować działanie 
auksyny [6]. Skoro jedną z głównych funkcji IAA jest stymulowanie formowania 
korzeni, podjęto więc badania mające na celu sprawdzenie, czy MEL działa po-
dobnie. Dowodów na zaangażowanie MEL w powstawanie korzeni dostarczyły 
badania na dziurawcu zwyczajnym (Hypericum perforatum L.) [49], oraz etiolo-
wanych hipokotylach łubinu (Lupinus albus L.) [3], gdzie egzogennie aplikowana 
MEL stymulowała powstawanie korzeni, a ich ilość była wprost proporcjonalna 
do zastosowanego stężenia MEL. Pomimo tego, że auksyny stymulują powsta-
wanie korzeni to hamują też wzrost już istniejących. Badania nad ukorzenianiem 
podkładek wiśni z zastosowaniem MEL, IAA oraz należącego do auksyn kwasu 
indolilo-3-masłowego (IBA) wykazały, iż MEL w niskich stężeniach stymuluje 
powstawanie korzeni, podczas gdy w wysokich – hamuje ten proces [71]. Podob-
ny efekt uzyskano w przypadku korzeni gorczycy (Brassica juncea (L.) Czern.) 
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po zastosowaniu egzogennej MEL [15], któremu towarzyszył wzrost stężenia 
IAA. Wciąż jednak nie wiadomo, czy to MEL indukuje biosyntezę auksyn, czy 
sama może być metabolizowana i przekształcana do IAA.

RYCINA 3. Budowa chemiczna melatoniny i IAA
FIGURE 3. Chemical structures of melatonin and IAA

Wykazano również, iż podobnie jak IAA, MEL stymuluje wzrost wydłużenio-
wy hipokotyli [32] oraz liścieni łubinu (Lupinus albus L.) [30] a proces ten zależy 
od jej stężenia. Również u niektórych gatunków jednoliściennych, MEL stymuluje 
wzrost koleoptyli i zakwaszenie ściany komórkowej podobnie do IAA [31]. Wydaje 
się więc, że oba związki mogą współuczestniczyć w regulacji wzrostu roślin, cho-
ciaż ostatnie badania Pelagio-Flores i wsp. [63] na siewkach A. thaliana wskazują, 
iż działanie MEL i IAA może być regulowane innymi mechanizmami. Szczegółowa 
analiza parametrów morfologicznych wykazała, że MEL moduluje strukturę syste-
mu korzeniowego stymulując wzrost korzeni bocznych i przybyszowych, lecz mi-
nimalnie wpływa na wzrost korzenia głównego i rozwój korzeni transformowanych 
(włośnikowatych). Wyniki badań przeprowadzonych na liniach transgenicznych A. 
thaliana wskazują, iż MEL działa na szlaku sygnalizacyjnym bez pośrednictwa au-
ksyn. Co interesujące, egzogenna MEL stymulowała tworzenie korzeni bocznych 
w stężeniu 100 µM lub większych, a te są znacznie wyższe od stężeń charakte-
rystycznych dla IAA lub innych auksyn [90]. Wydaje się więc, że chociaż IAA 
i MEL regulują powstawanie korzeni bocznych, to mechanizmy ich działania mogą 
być nieco inne. Potwierdziły to analizy ekspresji markerowego genu indukowanego 
auksynami DR5:GUS w korzeniach siewek A. thaliana [43]. Chociaż, MEL stymu-
lowała wzrost korzeni bocznych to nie wpływała na podwyższenie ekspresji tego 
genu. Analiza transkryptomiczna A. thaliana nie wykazała również zmian w ekspre-
sji znanych genów biosyntezy auksyn pod wpływem MEL, co może potwierdzać, 
że związki te działają niezależnie od siebie [88]. Podobnie jest z mechanizmami 
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stymulacji i hamowania wzrostu korzeni gorczycy przez MEL i IAA [15]. Niskie 
stężenie MEL (0,1 µM) miało pozytywny wpływ na wydłużanie korzeni 2-dnio-
wych siewek, czemu towarzyszyło podwyższenie zawartości endogennego IAA. 
Możliwe więc, że stymulacja wzrostu korzeni niskim stężeniem MEL była rze-
czywiście wywołana syntezą IAA stymulowaną przez MEL. Jednakże, przy wy-
sokich stężeniach MEL nie zaobserwowano znaczącego wzrostu poziomu IAA, 
podczas gdy wydłużanie korzeni było silnie hamowane. Zatem, w tym przypadku, 
hamujący wpływ MEL na wzrost korzeni wydaje się obejmować mechanizmy 
niezwiązane z IAA, lecz specyficzne relacje pomiędzy tymi dwoma związkami 
wciąż pozostają nieznane. Potwierdzeniem tego, że udział MEL w biosyntezie 
auksyn lub szlakach sygnałowych auksyn jest mało prawdopodobny [63] są wy-
niki badań przeprowadzonych na siewkach transgenicznego ryżu z podwyższo-
ną biosyntezą MEL [55]. Chociaż wiadomo, iż w powstawanie i wzrost korzeni 
przybyszowych zaangażowane są auksyny [33], to w przypadku tych siewek nie 
zaobserwowano stymulacji korzeni przybyszowych, a jedynie rozwój korzeni 
głównych. Niezbędne są więc dalsze badania nad ewentualnym potwierdzeniem 
synergistycznego i/lub niezależnego oddziaływania MEL i auksyn. 

ROLA MEL W ROZWOJU GENERATYWNYM ROŚLIN

Organy reprodukcyjne generatywnej fazy rozwoju roślin są szczególnie 
wrażliwe na biotyczne i abiotyczne stresy środowiskowe, dlatego też MEL, jako 
cząsteczka anty-stresowa, może pełnić istotną rolę ochronną przed szkodliwymi 
czynnikami. Nie dziwi zatem fakt, iż największe stężenie tej indoloaminy wy-
stępuje właśnie w organach reprodukcyjnych – kwiatach i nasionach. Badania 
prowadzone w trakcie rozwoju kwiatów dziurawca (Hypericum perforatum L.) 
wykazały, że MEL i serotonina specyficznie wpływają na ich stadium rozwojo-
we. Spośród sześciu faz, na które podzielono rozwój kwiatu, gwałtowny wzrost 
zawartości serotoniny zanotowano w fazie II (pąki kwiatowe wielkości 0,378 
mm), zaś MEL w fazie III (pąki wielkości 0,45 mm). Obniżenie zawartości sero-
toniny przy jednoczesnym podwyższeniu zawartości MEL może stanowić sygnał 
do przejścia z jednej fazy rozwojowej do kolejnej [52]. W pąkach kwiatowych 
bielunia (Datura stramonium L.) odnotowano wysoką zawartość zarówno MEL 
jak i serotoniny, natomiast po wykształceniu kwiatów stężenie obu gwałtownie 
spadało [48]. Ponadto zawartość MEL rosła w niskiej temperaturze, co może su-
gerować, iż w trakcie rozwoju pąków kwiatowych bielunia MEL pełni raczej rolę 
ochronną niż sygnał morfogenezy. 

Również w kwiatach ryżu zaobserwowano przejściową indukcję MEL, która ści-
śle związana była z zawartością jej prekursorów, tryptofanu i serotoniny. Towarzy-
szyła temu indukcja genów biosyntezy MEL oraz białek takich jak: dekarboksylaza 
tryptofanowa (TDC), 5-hydroksylaza tryptaminowa (T5H) i N-acetylotransferaza se-
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rotoninowa (ASMT). Wyniki te sugerują więc, że indukcja MEL podczas rozwoju 
kwiatów regulowana jest transkrypcyjnie i może ona warunkować/zabezpieczać ich 
prawidłowy rozwój [59].

W trakcie formowania się owoców i wczesnego stadium rozwoju nasion bie-
lunia również wykazano wysoką zawartość MEL [48], podobnie jak w podczas 
dojrzewania owoców winogron [50]. Analiza zawartości MEL w różnych fazach 
rozwojowych pieprzu (Capsicum annuum L.) również wykazała, iż wraz z po-
stępującym dojrzewaniem owoców i nasion jej ilość w tkankach rośnie [42]. Nie 
można więc wykluczyć, że skokowy wzrost stężenia MEL w poszczególnych 
etapach rozwoju owoców stanowi sygnał dla rozwoju nasion [62]. Szczegółowej 
analizy zawartości MEL w całym okresie rozwoju owoców wiśni dokonali Zhao 
i wsp. [91]. Badania te potwierdziły, iż zawartość MEL w owocach jest wysoka, 
przekraczająca czasami 100 ng g-1 świeżej masy. Owoc w II etapie rozwojowym 
jest jeszcze w formie półpłynnej, endokarp nie jest w pełni zdrewniały, a w ochro-
nie rozwijającego się nasiona istotne funkcje pełnią egzokarp i mezokarp. W po-
równaniu z suchymi, dojrzałymi nasionami, w początkowych fazach ich rozwoju 
poziom H2O2 jest dość wysoki, prawdopodobnie ze względu na uwodnienie umoż-
liwiające wzmożony metabolizm. Poziom ten stopniowo maleje wraz z postępu-
jącą w czasie desykacją nasion [7]. Zatem, wzrost zawartości MEL we wczesnej 
fazie II etapu rozwoju owoców może być indukowany gromadzącymi się w uwod-
nionych nasionach RFT, podczas gdy w późnej fazie tego etapu wytwarzanie RFT 
znacznie spada, podobnie jak ilość MEL zużyta poprzednio w procesach detoksy-
kacji RFT [91]. W III stadium rozwojowym owoców, kiedy wysoka temperatura 
i duże natężenie światła indukują stres oksydacyjny poziom MEL obniża się, po-
dobnie jak w owocach winogron [11], czemu towarzyszy podwyższona zawartość 
IAA [87]. Przyczyną spadku zawartości MEL na tym etapie rozwoju owoców wi-
śni może być fakt obniżenia puli prekursora (tryptaminy) poprzez konkurencyjną 
reakcję syntezy IAA. Zupełnie inną zależność w ośmiu różnych odmianach wiśni 
przedstawili González-Gómez i wsp. [24]. Wyniki ich badań wskazują, iż zawar-
tość MEL jest zdecydowanie wyższa w dojrzałych owocach niż w niedojrzałych. 
Być może przyczyną tych rozbieżności są różnice w bilansie syntezy i zużywania 
MEL u różnych odmian wiśni, modulacja tego bilansu czynnikami środowisko-
wymi, różnice w zastosowanej metodologii, czy też inne obecnie nieznane czyn-
niki, dlatego kwestia ta wciąż wymaga szczegółowych badań.

MEL JAKO REGULATOR RYTMU OKOŁODOBOWEGO  
I REAKCJI FOTOPERIODYCZNEJ

MEL występująca u zwierząt, nazywana jest hormonem ciemności, gdyż jej 
najwyższa zawartość obserwowana jest w nocy, zaś w ciągu dnia obniża się do 
wartości trudno wykrywalnych. Podobny schemat syntezy MEL obserwowa-
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no u pewnych wiciowców oraz u niektórych roślin fotosyntetyzujących [8, 65]. 
Podstawą „zegara biologicznego” są reakcje na fotoperiod, czyli zjawiska zwią-
zane z cyklicznymi, skorelowanymi z rytmiką dnia i nocy procesami. Udział 
MEL w regulacji cyklu okołodobowego u jednokomórkowej fotosyntetyzującej 
bruzdnicy Lingulodinium polyedrum sugerowali Poeggeler i wsp. [65]. Biolu-
minescencja obserwowana u tego organizmu jest klasycznym przykładem dobo-
wych zmian, gdyż organizm ten emituje silne światło w nocy, podczas gdy światło 
dzienne hamuje ten proces, co skojarzone jest z wysoką zawartością MEL w nocy 
i niską w ciągu dnia. Podobny rytm występowania MEL opisano u rośliny dnia 
krótkiego, komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum) [89], lecz już u pomido-
ra zmian w zawartości MEL w ciągu dnia i nocy nie stwierdzono [82]. Badania 
Tan i wsp. [78] przeprowadzone na hiacyncie wodnym ujawniły z kolei najwyż-
szą zawartość MEL i AFMK tuż przed zachodem słońca, co potwierdzałoby, iż 
wytwarzanie MEL u roślin nie tylko nie jest hamowane przez światło, jak ma 
to miejsce w szyszynce zwierząt, ale jej synteza jest wręcz stymulowana przez 
zwiększenie intensywności światła [51]. Być może zawartość MEL u roślin jest 
regulowana w większym stopniu intensywnością jej zużycia, a nie tylko biosynte-
zy. Istnieją doniesienia o występowaniu podwójnego maksimum zawartości MEL 
(ok. godz. 5:00 i 14:00) w dojrzałych owocach wiśni [91], czy też u komosy czer-
wonawej rosnącej w warunkach sztucznie regulowanego cyklu światło/ciemność 
[40]. Prawdopodobnie pierwsze maksimum zawartości MEL indukowane jest 
syntezą i mniejszym jej zużyciem w ciemności, a drugie dodatkową stymulacją 
jej biosyntezy przez RFT gromadzące się w wyniku działania wysokiej tempera-
tury, dużej intensywności światła i UV. Natomiast w przypadku owoców wino-
gron (Vitis vinifera cv Malbec.) maksimum ilości MEL obserwowane wcześnie 
rano mogło być związane ze wzrostem temperatury przy wschodzie słońca, po 
ustąpieniu nocnego stresu chłodu [11]. 

Interesujące zjawisko związane z zegarem biologicznym zaobserwowa-
no u brunatnicy Ulva sp., gdzie wzrastająca zawartość MEL skorelowana była 
z przewidywanymi pływami wiosennymi. Zjawisko to można interpretować jako 
przygotowanie tych organizmów do przewidywanych odpływów, podczas któ-
rych narażone są na rosnące temperatury, stres suszy i zasolenia, indukujące stres 
oksydacyjny. Co ciekawe, glony te wykazywały charakterystyczny rytm księży-
cowy nawet nie będąc narażone na rzeczywiste zmiany w długości dnia lub pozio-
mu wody w czasie eksperymentów [75]. 

Tak więc, chociaż korelacja rytmiki zawartości MEL z rytmem okołodobo-
wym warunkowanym fotoperiodem u niektórych roślin została potwierdzona, to 
jednak zjawisko to wydaje się być bardziej złożone i podatne na wpływy dodat-
kowych czynników.
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ROLA MEL W REKCJACH OBRONNYCH ROŚLIN

Chociaż, do tej pory opisano wiele pozytywnych funkcji jakie pełni MEL u roślin 
to wciąż niewiele było wiadomo na temat molekularnego podłoża jej działania. Ostat-
nia praca Weeda i wsp. [88] wnosi nową wiedzę w tym obszarze. Autorzy podjęli się 
analizy transkryptomu A. thaliana traktowanego 2 różnymi stężeniami MEL (100 pM 
i 1 mM). Zastosowanie skrajnie różnych stężeń tej indoloaminy wydawało się jak naj-
bardziej uzasadnione, zakładając że w niskich – może ona działać jak hormon, a w wy-
sokich – jak antyoksydant. MEL 100 pM wywoływała zmiany w ekspresji zaledwie 
81 genów, z czego 30 ulegało nadekspresji, zaś 51 było hamowanych. Wśród nich 4 
geny były całkowicie blokowane, zaś 5 ulegało ekspresji tylko w tkankach traktowa-
nych MEL. Dla porównania, pod wpływem MEL 1 mM zaobserwowano znaczące 
zmiany w poziomie transkryptów aż 1308 genów, z których 566 ulegało nadekspresji, 
zaś 742 wygaszaniu. W tym przypadku całkowicie hamowana była ekspresja 11 ge-
nów, natomiast 5 ulegało ekspresji jedynie w roślinach traktowanych MEL (ryc. 4).  

RYCINA 4. Diagram Venna ilustrujący molekularną odpowiedź Arabidopsis thaliana na traktowanie 
melatoniną w stęż. 100 pM i 1 mM. Liczby w nawiasach oznaczają ilość genów, których ekspresja 
została zmieniona po wpływem melatoniny [88, zmodyfikowano]
FIGURE 4. Venn diagram illustrating the overlap of the molecular response of Arabidopsis thaliana 
to the treatment of melatonin at concentrations of 100 pM and 1 mM. Numbers in parentheses indicate 
the number of genes whose expression was changed by melatonin for each treatment [88, modified]
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Co ciekawe, analiza porównawcza genów, których ekspresja zmieniała się pod wpły-
wem tych 2 różnych stężeń MEL wykazała, że nie wszystkie geny, które były ha-
mowane/stymulowane niskim stężeniem (100 pM) tej indoloaminy odpowiadały 
w podobny sposób, jak po traktowaniu MEL w wysokim stężeniu (1 mM). Wyniki te 
sugerują więc, że w zależności od stężenia, MEL może odgrywać znacząco różne role 
w kontroli wzrostu i rozwoju roślin.  Na szczególną jednak uwagę zasługuje udział 
tej cząsteczki w procesach obronnych roślin. Spośród wszystkich genów, których 
ekspresja była regulowana przez MEL, 40 % związanych było z odpowiedzią roślin 
na stres. Wśród nich znalazły się geny wielu receptorów stresu, kinaz, czynników 
transkrypcyjnych, jak również geny kodujące produkty końcowe, wykorzystywane 
bezpośrednio w reakcjach obronnych. Ponadto, MEL wpływała na zmianę ekspresji 
wielu genów zaangażowanych w hormonalne szlaki sygnałowe, jak również genów 
związanych ze ścianą komórkową i zaangażowanych w utrzymanie homeostazy [88]. 

Potencjalny związek pomiędzy suplementacją podłoża w MEL, a tolerancją 
roślin na stresy środowiskowe wykazali Tan i wsp. [79], obserwując, że MEL do-
dana do gleby znacznie podwyższa tolerancję roślin grochu na zanieczyszczenia 
miedzią i zwiększa żywotność roślin rosnących w glebie skażonej tym metalem. 
Wyniki uzyskane przez Posmyk i wsp. [67], potwierdzają ochronny wpływ MEL 
aplikowanej do nasion kapusty czerwonej na toksyczne działanie miedzi. Ponad-
to, przedsiewne kondycjonowanie nasion z MEL pozytywnie wpływało na kieł-
kowanie, wzrost i plonowanie ogórka i kukurydzy [66, 34]. Egzogennie apliko-
wana MEL chroniła również brunatnicę Ulva sp. przed podwyższoną temperaturą 
i wysokim stężeniem metali ciężkich [75]. Niewątpliwie można więc stwierdzić, 
że oprócz ważnej fizjologicznej roli jaką MEL pełni w czasie wzrostu i rozwoju 
roślin, odgrywa ona kluczową rolę w odpowiedzi roślin na warunki stresowe.
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