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Ο ρόλος της μελατονίνης στη χρόνια νεφρική νόσο και στους σχετιζόμενους παράγοντες κινδύνου
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Περιληψη
Η αυξανόμενη συχνότητα της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), ως συνέπεια του υψηλού επιπολασμού της αρτηριακής υπέρτασης και του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), δικαιολογεί την ανάγκη ανάπτυξης πιο αποτελεσματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Η μελατονίνη, η κύρια κιρκαδική ορμόνη, που παράγεται από την επίφυση, διαθέτει αρκετούς πλειοτροπικούς μηχανισμούς δράσης που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις, καθώς οι υποδοχείς της βρίσκονται σε διάφορα όργανα ή/και συστήματα οργάνων. Επιπρόσθετα, η μελατονίνη αντιπροσωπεύει
μια ελκυστική θεραπευτική προσέγγιση για την ιδία τη ΧΝΝ και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυτήν.
Σε αυτή την ανασκόπηση παρουσιάζουμε τα πιο πρόσφατα πειραματικά και κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν την
αποτελεσματικότητα της μελατονίνης στη βελτίωση της παθοφυσιολογίας της ΧΝΝ ακολουθούμενα και από την επίδρασή της ως θεραπευτικής παρέμβασης στη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης και του ΣΔ 2 σε ασθενείς με ΧΝΝ.
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ΕισΑγωγΗ
Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) αποτελεί μια
οντότητα με αυξανόμενο επιπολασμό και χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα1. Η
επίπτωση της νεφρικής νόσου τελικού σταδίου επίσης αναμένεται να αυξηθεί2. Αυτές οι επιδημιολογικές τάσεις της ΧΝΝ καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων με στόχο
την πρόληψη ή την επιβράδυνση της εξέλιξης της
ΧΝΝ, μέσω του ελέγχου των μειζόνων παραγόντων
κινδύνου, του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2)
και της αρτηριακής υπέρτασης. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται νέες θεραπείες όπως οι αναστολείς
του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 και οι 2ης
γενιάς ανταγωνιστές της αλδοστερόνης όπως η φινερενόνη3.

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται
κυρίως στην επίφυση αλλά και στην πλειοψηφία των
ιστών. Πειραματικές και κλινικές μελέτες έδειξαν
ότι η μελατονίνη επηρεάζει αρκετούς παράγοντες
κινδύνου αλλά και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
που εμπλέκονται στην επιδείνωση της νεφρικής νόσου. Σε αυτή την ανασκόπηση εστιάζουμε στον ρόλο
που διαδραματίζει η μελατονίνη σε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις και στη θεραπεία τους.
ΦυσιολογIΑ τΗσ ΜΕλΑτοΝIΝΗσ
Η μελατονίνη είναι μια αμφίφυλη ινδολαμίνη που
προέρχεται από τον μεταβολισμό της τρυπτοφάνης.
Είναι η πιο αντιπροσωπευτική ορμόνη που λειτουργεί με τους ρυθμούς του ήλιου. Η έκκρισή της ξεκινάει φυσιολογικά νωρίς το βράδυ μετά τη δύση του
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ήλιου. Η παραγωγή της στο επίπεδο της επίφυσης
βασίζεται στον υπερχιασματικό πυρήνα. Τα εγγενή
φωτοευαίσθητα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον υπερχιασματικό πυρήνα που συγχρονίζεται απόλυτα με τον κύκλο φωτός/σκοταδιού
και οδηγεί στη σύνθεση της μελατονίνης μέσω μετατροπής της τρυπτοφάνης4,5. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η νορεπινεφρίνη μέσω
της δράσης της στους α1β και β1 αδρενεργικούς
υποδοχείς, αυξάνοντας το κυκλικό AMP (cyclic
adenosine monophosphate) και το ενδοκυττάριο
ασβέστιο6.
Η έκκριση της μελατονίνης στο αίμα και στο
εγκεφαλονοτιαίο υγρό οδηγεί στη διάχυτη βιοδιαθεσιμότητα της στο κεντρικό νευρικό σύστημα και
στους περιφερικούς ιστούς. Παρά το γεγονός πως
η επίφυση αποτελεί το κύριο μέρος σύνθεσης της
μελατονίνης, ένζυμα που συσχετίζονται με αυτή τη
διαδικασία έχουν εντοπιστεί σε διάφορους ιστούς
και είδη κυττάρων, υποδεικνύοντας την ύπαρξη
εξωεπιφυσιακής σύνθεσης μελατονίνης.
Η φυσιολογία και παθοφυσιολογία της μελατονίνης είναι περίπλοκη και δεν έχει πλήρως κατανοηθεί.
Περίσσεια μελατονίνης παρατηρείται στα μιτοχόνδρια και δικαιολογεί τις αντιοξειδωτικές ιδιότητές της, οι οποίες εκλύονται μέσω της αλληλεπίδρασης του δακτυλίου ινδόλης με τις δραστικές ρίζες οξυγόνου και αζώτου και παράγουν αντιοξειδωτικούς μεταβολίτες7.
Oι έμμεσες αντιοξειδωτικές δράσεις εξαρτώνται
από τη δράση της στους υποδοχείς 1 και 2 της μελατονίνης οι οποίοι είναι ειδικοί υψηλής συγγένειας
συζευγμένοι με την πρωτεΐνη G υποδοχείς και βρίσκονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα καθώς και
σε πολλά συστήματα οργάνων. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί στην παραγωγή αντιοξειδωτικών ουσιών όπως το υπεροξείδιο της δισμουτάσης, την καταλάση και την υπεροξειδάση της γλουταθειόνης.
Η μελατονίνη προάγει αντιφλεγμονώδεις δράσεις
μέσω της ενεργοποίησης του Nrf2 (nuclear factor
erythroid-derived 2-like 2) και της αναστολής των
μονοπατιών του NF-κΒ (nuclear factor-kappaB) και
του φλεγμονοσώματος NLRP3 [(nucleotide-binding
oligomerization domain (NOD)-like receptor-3)]8,9.
Αυτές οι επιπρόσθετες ιδιότητες της μελατονίνης
βελτιώνουν την ενδοθηλιακή λειτουργία10, η οποία
επηρεάζεται από φλεγμονώδη ερεθίσματα11. Όπως
φάνηκε πρόσφατα, η γήρανση των ενδοθηλιακών
κυττάρων μπορεί να καταπολεμηθεί από τη μελα-
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τονίνη μέσω του ελέγχου της δραστηριότητας των
τελομερών12.
ΜΕλΑτοΝIΝΗ ΚΑι ΑΡτΗΡιΑΚh υΠeΡτΑσΗ
Η χρησιμοποίηση της μελατονίνης ως θεραπευτικού
εργαλείου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της αρτηριακής πίεσης, με τη συμμετοχή αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών μηχανισμών13. Πέραν αυτών, η αλληλεπίδραση της μελατονίνης με το
σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, η καταστολή του
συμπαθητικού και η ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος αποτελούν επιπρόσθετους μηχανισμούς μείωσης της αρτηριακής πίεσης14-17.
Αρκετές μελέτες ανέδειξαν τη δράση της μελατονίνης στη μείωση των επιπέδων της αρτηριακής
πίεσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νυχτερινής υπέρτασης, που ως γνωστό συσχετίζεται με μια πιο δυσμενή καρδιαγγειακή πρόγνωση18. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη ΧΝΝ όπου δεν παρατηρείται
πτώση της πίεσης κατά τις νυχτερινές ώρες (nondipping) σε μεγάλο ποσοστό ασθενών19-21. Η νυχτερινή έκκριση της μελατονίνης στα ούρα είναι επηρεασμένη σε non-dippers ασθενείς (σε ασθενείς
που δεν κατακρημνίζουν την πίεση το βράδυ) και
συσχετίζεται αντίστροφα με την αύξηση της νυχτερινής αρτηριακής πίεσης, υποδεικνύοντας τον ρόλο
της στον κιρκάδιο ρυθμό και κατ' επέκταση στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης22-24.
Σε υπερτασικούς ασθενείς χωρίς θεραπεία, έχει
δοκιμαστεί η χορήγηση της μελατονίνης τις βραδινές
ώρες και οδήγησε, μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας, σε μείωση της νυχτερινής συστολικής και διαστολικής πίεσης κατά 4 mmHg και 6 mmHg αντίστοιχα25. Η αποτελεσματικότητα της μελατονίνης
στην αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας
έχει επίσης μελετηθεί. Σε μια μελέτη των Rechciński
και συνεργατών, παρατηρήθηκε πτώση της ημερήσιας και της βραδινής αρτηριακής πίεσης μετά από
χορήγηση μελατονίνης 5 mg το βράδυ σε ασθενείς
με στεφανιαία νόσο και non-dipping υπέρταση26.
Η αρτηριακή πίεση μειώθηκε επίσης σημαντικά με
τη χορήγηση μελατονίνης 5mg μετά από 2 μηνών
θεραπεία, σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο27.
Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη
κλινική μελέτη, η χορήγηση μελατονίνης σε ασθενείς με ΣΔ2 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου οδήγησε σε σημαντική πτώση της μέσης και της συστολικής αρτηριακής πίεσης με ή χωρίς στεφανιαία νόσο28,29. Αυτές οι μελέτες μπορεί να έχουν σημαντικές κλινικές προεκτάσεις καθώς μια μείωση της αρ-
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τηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της ημέρας με τη
μελατονίνη θα μπορούσε να αποτελέσει μια αξιόλογη προσέγγιση σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση30. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης που παρατηρήθηκε είναι σταθερή
παρά τα διαφορετικά δοσολογικά σχήματα που δοκιμάστηκαν, γεγονός που συσχετίζεται μάλλον με
τη δυσλειτουργία της νευροδιαβίβασης στο επίπεδο
της επίφυσης στo πλαίσιo της γήρανσης31. Επιβεβαιώνοντας έτσι τα γνωστά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η αρτηριακή υπέρταση και η ΧΝΝ είναι
καταστάσεις που σχετίζονται με πρόωρη γήρανση.
ΜΕλΑτοΝIΝΗ ΚΑι οΜοιοστΑσIΑ τΗσ γλυΚoζΗσ
O ΣΔ2 αποτελεί τον βασικό παράγοντα κινδύνου
για την εμφάνιση ΧΝΝ και προϋποθέτει άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση. Παρά τις νέες εντυπωσιακές θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν σήμερα
ο γλυκαιμικός έλεγχος απέχει από το να είναι επαρκής32. Η μελατονίνη, μέσω της δράσης της στους
υποδοχείς MT1 και ΜΤ2 στα β-κύτταρα του παγκρέατος, αποτρέπει την έκκριση της ινσουλίνης
από τα β-κύτταρα καθώς μειώνει το κυκλικό AMP
και το κυκλικό GMP, βελτιώνοντας την ανάρρωση
και την επιβίωση των κυττάρων33. Δημιουργεί έτσι
μια κατάσταση αναγκαία για την ινσουλινοευαισθησία κατά τη διάρκεια της ημέρας34. Με βάση
αυτά τα δεδομένα, η μειωμένη έκκριση μελατονίνης
αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη και επιδείνωσης
του ΣΔ235,36. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως το χρονοδιάγραμμα των γευμάτων παίζει σημαντικό ρόλο
στην ομοιοστασία της γλυκόζης, όπως στην περίπτωση των εργαζόμενων τις νυχτερινές ώρες (αυξημένη συγκέντρωση μελατονίνης) ή σε χρήστες μελατονίνης που λαμβάνουν το γεύμα τους κατά τις
ώρες της αυξημένης βιοδιαθεσιμότητας της μελατονίνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση επιβεβαιώθηκε
και από μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη σε
845 Ισπανούς που κατανάλωναν γεύματα αργά τη
νύχτα37. Διενεργήθηκε δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης 4 ώρες ή 1 ώρα πριν τον νυχτερινό ύπνο, προσομοιάζοντας ένα πρώιμο ή καθυστερημένο γεύμα,
αντίστοιχα. Η μελατονίνη ορού ήταν σημαντικά αυξημένη στη δεύτερη ομάδα, όπου παρατηρήθηκε
αυξημένη γλυκόζη και μειωμένη δραστηριότητα ινσουλίνης. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, φαίνεται
ότι η αποφυγή καθυστερημένων νυχτερινών γευμάτων θα μπορούσε να βελτιώσει την ινσουλινοευαισθησία και το γλυκαιμικό προφίλ των ασθενών. Πα-

ρόμοιες συστάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και για
τα πολύ πρωινά γεύματα, καθώς και αυτές οι ώρες
αποτελούν μια ακόμα κατάσταση αυξημένης συγκέντρωσης μελατονίνης38.
ΜΕλΑτοΝIΝΗ ΚΑι χΡoΝιΑ ΝΕΦΡιΚh Νoσοσ
Oι πλειοτροπικές ιδιότητες της μελατονίνης επεκτείνονται και στη λειτουργία των νεφρών, πέρα
από τους παράγοντες κινδύνου για την επιδείνωση
της ΧΝΝ. Πληθώρα προκλινικών μελετών διενεργήθηκε σε μοντέλα νεφρικής νόσου για να μελετήσουν τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη νεφροπροστατευτική δράση της μελατονίνης, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 1. Παρά την ύπαρξη δεδομένων σε πειραματικές μελέτες, η σημασία της μελατονίνης στη ΧΝΝ δεν έχει διευκρινισθεί εκτενώς
σε κλινικές μελέτες. Συγκεκριμένα, η χορήγηση μελατονίνης ενίσχυσε την απάντηση στην ερυθροποιητίνη μέσω της αντιφλεγμονώδους δράσης της, βελτιώνοντας την αναιμία της ΧΝΝ. Επιπρόσθετα, σε
μια πρόσφατα δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή 60 ασθενών με διαβητική νεφρική νόσο,
η βραδινή χορήγηση μελατονίνης στη δοσολογία
των 10 mg οδήγησε σε βελτίωση του γλυκαιμικού
προφίλ και των δεικτών του οξειδωτικού στρες39.
Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και σε
διαβητικούς ασθενείς που υποβάλλονταν σε εξωνεφρική κάθαρση, παράλληλα με μια επιπρόσθετη
μείωση στους δείκτες φλεγμονής40. Μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που έγινε σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού που έλαβαν μελατονίνη ή εικονικό φάρμακο ανέδειξε μείωση του NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) και διαφόρων
δεικτών φλεγμονής και οξειδωτικού στρες41. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν τον ρόλο της μελατονίνης στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου
και στις μείζονες καρδιονεφρικές εκβάσεις σε άτομα με ΧΝΝ. Καθώς η ΧΝΝ είναι μια κατάσταση
που χαρακτηρίζεται από πρόωρη γήρανση, ο ρόλος
της μελατονίνης στα διάφορα στάδια της ΧΝΝ και
η δράση της με την ηλικία πρέπει να διερευνηθεί
περαιτέρω. Επιπρόσθετα, πρέπει να δοκιμαστεί η
συγχορήγηση της μελατονίνης με φιλικό οξύ διότι
η μελατονίνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων42.
Αναφορικά με τις μελλοντικές προεκτάσεις της
θεραπείας με μελατονίνη στη ΧΝΝ, ο συνδυασμός
της με βλαστοκύτταρα είναι πολλά υποσχόμενος.
Σε μια πρώιμη μελέτη, η θεραπεία των εκτεθειμένων σε ουραιμικές τοξίνες βλαστοκυττάρων με με-
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receptor γ coactivator 1-α, ROCK: Rho-associated kinase, JAK: janus kinase, STAT: Signal transducer and activator of transcription

Επαγώμενη-από-αγγειοτενσίνη II ποδοκυτταροπάθεια

TGF-β1-θεραπευόμενα NRK-49F κύτταρα

Li et al. (49)

Ji et al. (55)

db/db μύες
Θεραπευόμενα με γλυκόζη SV40 MES13 κύτταρα

Wei et al. (48)

Sprague-Dawley μύες με ΣΔ

Θεραπευόμενα με γλυκόζη HPTEC

Han et al. (47)

Liu et al. (54)

P-cresol-θεραπευόμενα HPTEC

Yoon et al. (46)

Zücker διαβητικοί μύες

Wistar μύες με ΣΔ

P-cresol-θεραπευόμενα HPTEC
Balb/c επίμυες με ΧΝΝ

Hajam et al. (43)

Yoon et al. (44)

Aouichat et al. (45)
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Πίνακας 1. Σύνοψη προκλινικών μελετών της νεφροπροστατευτικής δράσης της μελατονίνης

Αρτηριακή Υπέρταση, 31, 2

93

94

Αρτηριακή Υπέρταση, 31, 2

↓οξειδωτικό στρες
↑ενδοθηλιακής λειτουργίας

Αντιυπερτασική
↓ΣΡΑ
↓ΣΝΣ / ↑ΠΝΣ
↓οξειδωτικό στρες

Μελατονίνη

↓φλεγμονή

Νεφροπροστατευτική

↓ίνωση
↓απόπτωση
↓μιτοχονδριακή βλάβη
↑αυτοφαγία
ινσουλινοευαισθησία

Αντιδιαβητική
↑ανάρρωση +
επιβίωση β-κυττάρων

Εικόνα 1. Μηχανισμοί δράσης της μελατονίνης στη χρόνια νεφρική νόσο και στους παράγοντες κινδύνου. ΣΡΑ: σύστημα
ρενίνης-αγγειοτενσίνης, ΣΝΣ: συμπαθητικό νευρικό σύστημα, ΠΝΣ: παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα.

λατονίνη επιβράδυνε τη γήρανσή τους, λόγω μειωμένου οξειδωτικού στρες και αυξημένης αυτοφαγίας56. Μεταγενέστερες μελέτες επιβεβαίωσαν τις
αντιγηραντικές ιδιότητες της μελατονίνης στα βλαστοκύτταρα, με τη χορήγηση του συνδυασμού μελατονίνης-βλαστοκυττάρων να βελτιώνει σημαντικά
τους δείκτες νεφρικής λειτουργίας, οξειδωτικού
στρες, ίνωσης και αυτοφαγίας, παράλληλα με τη μείωση της επερχόμενης σπειραματοσκλήρυνσης57-60.
συΜΠΕΡaσΜΑτΑ
Η έρευνα για τη μελατονίνη έχει προσφέρει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τον ρόλο της στις
καρδιομεταβολικές και νεφρικές παθήσεις. Μέσω
των πλειοτροπικών μηχανισμών δράσης της, η μελατονίνη μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή πίεση,
τον γλυκαιμικό έλεγχο και την εξέλιξη της χρόνιας
νεφρικής νόσου. Ωστόσο, είναι αναγκαία η περαιτέρω κατανόηση της πολύπλοκης φυσιολογίας και
παθοφυσιολογίας της. Παράλληλα, ο συνδυασμός
της μελατονίνης με τα βλαστοκύτταρα χρήζει επιπρόσθετης τεκμηρίωσης σε προκλινικό και κλινικό
επίπεδο πριν την ενσωμάτωσή του στη θεραπεία
της χρόνιας νεφρικής νόσου. Φαίνεται πως ο αντιφλεγμονώδης, αντιοξειδωτικός και αντιγηραντικός
μηχανισμός δράσης της συγκεκριμένης ορμόνης είναι σημαντικός στην αντιμετώπιση αυτών των παθολογικών καταστάσεων. Τέλος, η κατανόηση της

ενδογενούς έκκρισης μελατονίνης στους διάφορους
ιστούς μπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη αξιοποίησή
της ως θεραπευτικού εργαλείου.
Summary
P. Theofilis, A. Vordoni, P. Papapostolou A. Kampourelli, N. Volis, E. Xanthopoulou, K. Kapetanakou,
P. Marinaki, R. Kalaitzidis
The role of melatonin in chronic kidney disease
and the related risk factors
Arterial Hypertension 2022; 31: 90-96.
The increasing incidence of chronic kidney disease
(CKD), as a consequence of the high prevalence of arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus
(T2DM), justifies the need for developing effective treatment approaches. Melatonin, the primary circadian
hormone, produced by the epiphysis, has several
pleiotropic mechanisms of action that can have significant effects on several pathological conditions, since
its receptors are situated across various organ systems. Furthermore, melatonin may represent an appealing treatment approach of CKD and its associated
risk factors. Ιn this review we present the latest experimental and clinical data that support the effectiveness
of melatonin in improving the pathophysiology of CKD,
followed by its effect as a therapeutic agent in arterial
hypertension and T2DM in CKD patients.
Key-words: chronic kidney disease, melatonin, arterial
hypertension, diabetes melitus
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