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I.I.I.I. INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

    

11  CCÉÉLLUULLAASS  EENNDDOOTTEELLII AAII SS  

  

1.1 História e definição  

 Já em 1865, Wilhelm His conceitua o endotélio com o intuito de diferenciar o 

revestimento das cavidades internas com o revestimento externo, o epitélio. Assim, 

originalmente, o endotélio seria a camada de revestimento dos vasos sanguíneos, 

linfáticos e das cavidades recobertas pelo mesotélio. Somente em 1901, Wilhelm von 

Waldeyer-Hartz descreveu o endotélio como a camada de revestimento interno dos 

vasos sanguíneos e linfáticos (para revisão, Aird, 2007). 

Desde a década de 1940, acreditava-se na existência de uma barreira entre a 

porção interna dos capilares e o tecido adjacente, no entanto, nesta época diversos 

trabalhos propunham uma barreira não celular formada apenas por proteínas plasmáticas 

(Danielli, 1940; Chambers & Zweifach, 1947). Em um estudo de permeabilidade 

vascular em sapos, Danielli sugeriu que esta interface fosse controlada por poros 

protéicos permeáveis (Danielli, 1940). Em 1966, Luft por meio de observações em 

microscopia eletrônica utilizando técnicas de coloração de vermelho de rutênio, 

demonstrou a existência de uma camada endocapilar de origem não conhecida (Luft, 

1966). Hoje já se sabe que essa camada é constituída por proteoglicanas e 

glicoproteínas, as quais formam o glicocálix presente na superfície de todos os tipos 

celulares. Já em 1974, Copley sugeriu a presença de uma camada endoendotelial 

parcialmente imóvel formada por fibrina. Para ele esta camada protegeria a rede 
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vascular das mudanças de fluxo sanguíneo, uma vez que a presença de uma simples 

camada plasmática, como havia sugerido os pesquisadores anteriores, não seria capaz de 

suportar o fluxo sanguíneo (Copley, 1974). Ainda nesta época, pesquisadores 

começaram a isolar e caracterizar células endoteliais de cordão umbilical (Gimbrone et 

al., 1974). No entanto, durante muito tempo, as técnicas de coloração impossibilitaram 

uma real avaliação da camada endotelial já que diversos corantes degradavam 

moléculas do endotélio ou ainda não possuíam um amplo espectro de marcação. Hoje, a 

camada endotelial é muito bem descrita e caracterizada, no entanto, o entendimento da 

biologia das células endoteliais ainda não é completo.  

O endotélio é a monocamada celular que recobre internamente os vasos 

sanguíneos e linfáticos. Sua organização é dependente de um conjunto de moléculas que 

garantem sua conectividade e integridade como um todo. Sendo assim, as células 

endoteliais se interligam por junções e estruturas adesivas que, juntamente com 

moléculas do glicocálix e do citoesqueleto, formam uma rede celular capaz de regular a 

permeabilidade vascular (para revisão, Pries et al., 2000). Além disso, as células 

endoteliais possuem uma maquinaria que permite a endocitose de substâncias 

extracelulares e o transporte intracelular (para revisão, Aird, 2007). Estruturalmente as 

células endoteliais se encontram em um formato achatado, podendo em alguns casos 

apresentar-se na forma cubóide ou arredondadas dependendo do local onde são 

encontradas. Normalmente, o núcleo celular se alinha de acordo com a hemodinâmica 

do fluxo sanguíneo (para revisão, Pries et al., 2000).  

 As células endoteliais originam-se do mesoderma. Durante a embriogênese, 

células precursoras mesenquimais formam as chamadas ilhas sanguíneas, nas quais as 

células mais externas formam a camada endotelial e as mais internas as células 

hematopoiéticas. Posteriormente, ocorre a fusão destas ilhas formando, então, toda a 
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rede vascular. As artérias são vasos formados pela camada endotelial envolta por 

multicamadas de células musculares lisas e fibras elásticas. Já as veias são constituídas 

por uma fina camada muscular e poucas fibras elásticas recobrindo a camada endotelial. 

Os capilares possuem apenas a monocamada endotelial juntamente com alguns 

pericitos, células mesenquimais que ajudam no suporte dos vasos e na regulação do 

fluxo sanguíneo. Anteriormente, acreditava-se que a diferenciação das células 

endoteliais em artérias, veias e capilares era dependente do local em que se encontravam 

e da diferença do fluxo sanguíneo. Hoje, trabalhos demonstram uma série de 

mecanismos moleculares transcricionais que induzem a diferenciação e 

desenvolvimento destas células nos processos de angiogênese e vasculogênese (para 

revisão, de Val & Black, 2009; Bras et al., 2010). 

 

1.2 Estrutura das células endoteliais 

Após a diferenciação e formação do vaso, as células endoteliais se organizam 

uma adjacente a outra formando uma monocamada celular que regula a permeabilidade 

vascular. Para isso, essas células possuem moléculas especializadas em selar uma célula 

à outra garantindo a integridade do endotélio. A aderência intercelular é formada por um 

conjunto de moléculas que têm organização diferente entres os tipos de vasos. Em 

artérias de grande calibre, as células endoteliais estão mais fortemente interligadas, 

garantindo a função de condução sanguínea, além de ser um mecanismo de proteção 

contra as forças do fluxo sanguíneo. Nas arteríolas, as junções são mais compactas 

quando comparadas aos capilares. Já nas vênulas essa propriedade é quase perdida (para 

revisão, Aird, 2007).  

Dois tipos de junções celulares são encontrados nas células endoteliais, as 

junções compactas (ou zona ocludente) e as junções aderentes (ou zona aderente). As 
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junções compactas estão presentes em toda membrana celular da porção lateral das 

células. A ocludina é a principal proteína das junções compactas encontrada no 

endotélio. Outras moléculas, como claudina-5 e proteínas da família JAM (do inglês, 

“junctional adhesion molecules”) também constituem a zona ocludente. Já as junções 

aderentes são formadas por caderinas, cuja porção citoplasmática liga-se a proteínas do 

citoesqueleto, como as cateninas. Essas junções celulares e estruturas adesivas estão 

associadas à regulação da permeabilidade vascular de células e componentes circulantes 

(para revisão, Bogatcheva & Verin, 2008; Wittchen, 2009).  

Outras moléculas pertencentes à família das imunoglobulinas (Ig) também 

participam da formação da camada endotelial, garantindo a junção de uma célula à 

outra. Dentre elas, a PECAM-1 (do inglês “platelet-endothelial cellular adhesion 

molecule,” CD-31) está associada tanto a função adesiva quanto à participação em 

outros processos, como a migração de leucócitos que será abordada adiante. A PECAM-

1 é uma glicoproteína transmembrânica também expressa em plaquetas, neutrófilos, 

monócitos, e alguns subtipos de linfócitos. É considerada como marcador fenotípico de 

células endoteliais, onde são expressas constitutivamente. A fim de garantir a adesão de 

células endoteliais, PECAM-1 também se liga às estruturas citoplasmáticas do 

citoesqueleto como as cateninas, além de interagir com outras moléculas PECAM-1 de 

células adjacentes (para revisão, Wittchen, 2009; Privratsky et al., 2010). 

Além de toda esta estrutura que garante a justaposição das células endoteliais, a 

camada endotelial é recoberta por diversas moléculas extracelulares como, proteínas, 

glicoproteínas, proteoglicanas e glicolipídeos. Essas moléculas se associam à porção 

extracelular das moléculas aderentes e compactas, além de integrinas e selectinas 

presentes na membrana celular formando o glicocálix, o qual interage com os 
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componentes plasmáticos em um equilíbrio dinâmico dependente do fluxo sanguíneo 

(para revisão, Pries et al., 2000). 

Assim, considerando todas estas propriedades estruturais acima descritas, a 

camada endotelial pode ser contínua ou descontínua. Quando contínua, as células 

endoteliais se encontram mais justapostas umas às outras, podendo ser fenestradas ou 

não fenestradas. No cérebro, pele, coração e pulmão o grau de justaposição das células é 

maior do que em tecidos com propriedades de filtração ou com maior permeabilidade 

como o intestino, glândulas, plexos coróide e glomérulos renais. A camada endotelial 

descontínua é encontrada em algumas regiões do fígado e caracteriza-se pela presença 

de poros entre uma célula e outra (para revisão, Aird, 2007). Dessa forma, a 

permeabilidade da camada endotelial depende da quantidade de junções e estruturas 

adesivas e da presença ou não de fenestras. 

Resumidamente, a estrutura morfológica da camada endotelial varia com a 

localização anatômica em que se encontra, podendo ser revestida de um glicocálix mais 

espesso em determinadas regiões ou possuir junções celulares que modulam a passagem 

de células e substâncias de acordo com o seu tamanho.  

 

1.3 Controle da homeostase vascular 

Quanto à função das células endoteliais, elas estão associadas à regulação da 

homeostase vascular e à montagem da resposta inflamatória. As células endoteliais 

podem ser encontradas em estado quiescente ou ativadas, dependendo da estimulação 

por fatores endógenos, como produtos do plasma ou liberados por células, ou por 

fatores exógenos, como componentes microbianos ou fármacos (para revisão, Pober & 

Sessa, 2007).  
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As células endoteliais regulam a fluidez sanguínea uma vez que são responsáveis 

pela modulação da coagulação sanguínea e do tônus vascular (figura 1). Em estado de 

repouso, a camada endotelial tem propriedade anticoagulante e antitrombótica. Os 

principais moduladores anticoagulantes produzidos pelas células endoteliais são a 

prostaciclina (PGI2) e o óxido nítrico (NO), que atuam sobre o monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPc) das plaquetas, impedindo sua agregação (figura 1). Esses 

mediadores são produzidos constitutivamente, mas suas produções podem ser 

aumentadas por agonistas endógenos como bradicinina, trombina e adenosina trifosfato 

(ATP). Além disso, as células endoteliais, quando quiescentes, modulam vias 

anticoagulantes como a via da proteína C/proteína S, inibindo a formação de trombos. 

No entanto, quando estimuladas por citocinas, as células endoteliais inibem a via 

anticoagulante e passam a produzir mediadores pró-coagulantes e trombóticos. Dentre 

estes, o fator ativador de plaquetas, que propicia a agregação plaquetária e adesão destas 

com as células endoteliais, e o fator de von Willebrand (vWF), constitutivamente 

expresso e estocado em vesículas intracelulares que são liberadas quando estimuladas 

por trombina (para revisão, Michiels, 2003). 

No início da década de 1980, verificou-se que a vasodilatação induzida por 

acetilcolina era dependente da integridade da camada endotelial e de um fator de 

relaxamento derivado do endotélio, denominado de EDRF (do inglês, “endothelium-

derived relaxing factor”; Furchgott & Zawadzki, 1980). Poucos anos depois, verificou-

se que este fator era uma molécula gasosa, o óxido nítrico (NO; Palmer et al., 1987). O 

NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina (L-Arg) por meio da enzima sintase 

de óxido nítrico (NOS). Existem três isoformas desta enzima, cuja nomenclatura remete 

ao primeiro local no qual foram descritas: NOS neuronal (nNOS), NOS endotelial 

(eNOS), e NOS induzida (iNOS). As duas primeiras são expressas constitutivamente 
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nos mais diversos tipos celulares, e sua ativação se faz, sobretudo pelo aumento de 

cálcio intracelular, culminando na formação do complexo cálcio-calmodulina (Ca2+-

CaM). Por outro lado, a iNOS é expressa em maior quantidade frente a um estímulo 

inflamatório e está comumente relacionada à resposta inflamatória (Moncada et al., 

1997). Nas células endoteliais se encontram as isoformas eNOS e iNOS (para revisão, 

Villanueva & Giulivi, 2010). 

A partir de então, diversos trabalhos demonstram como o NO controla o 

relaxamento dos vasos sanguíneos e como este mediador pode ser utilizado a favor do 

controle de doenças cardiovasculares. O NO produzido pelas células endoteliais atua 

sobre as células musculares lisas, presentes no tecido adjacente à camada endotelial e, 

também, constituintes dos vasos sanguíneos (figura, 1; Moncada et al., 1988). O NO 

diminui a concentração intracelular de cálcio na musculatura lisa, ativando a guanilil 

ciclase (GC) que converte guanosina trifosfato (GTP) em monofosfato de guanosina 

cíclico (GMPc), promovendo o vasorelaxamento (Denninger & Marletta, 1999). A 

enzima eNOS é constitutivamente expressa, no entanto sua expressão é regulada por 

diversos agonistas como acetilcolina, angiotensina II, bradicinina, histamina, entre 

outros (Michel et al., 1997; Ju et al., 1998). A regulação do tônus vascular não é feita 

somente pelo NO, a PGI2, além de regular a coagulação sanguínea, também atua nas 

células da musculatura lisa promovendo o vasorelaxamento devido ao aumento de 

AMPc pela adenilil ciclase (AC; figura 1; para revisão, Michiels, 2003).  
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Figura 1 Figura 1 Figura 1 Figura 1 ––––    Controle do tônus vascular e da coagulação sanguínea por células endoteliais. Controle do tônus vascular e da coagulação sanguínea por células endoteliais. Controle do tônus vascular e da coagulação sanguínea por células endoteliais. Controle do tônus vascular e da coagulação sanguínea por células endoteliais. O 

endotélio, em estado de quiescência, expressa constitutivamente fatores com propriedades 

anticoagulante e vasorelaxante. Dentre estes, os mais diretamente associados com essas 

funções são a prostaciclina (PGI2) e o óxido nítrico (NO). Mediadores endógenos como 

bradicinina, acetilcolina, ATP, histamina, dentre outros potenciam a síntese desses fatores, 

por induzirem o aumento intracelular de cálcio (CA
2+
). A PGI2 é derivada da fosforilação de 

endoperoxidases pela enzima ciclooxigenase-1 (COX-1) produzida a partir do ácido 

araquidônico (AA) liberado pela fosfolipase A2 (PLA). Já o NO é sintetizado a partir da L-

arginina (L-ARG) pela enzima sintase de óxido nítrico endotelial (eNOS). Esta enzima, por 

sua vez, é ativada pelo complexo Ca
2+
-calmodulina (CaM). A PGI2 e o NO atuam sobre a 

célula muscular lisa ativando a adenilil (AC) e guanilil (AG) ciclase, aumentando os níveis de 

adenosina (AMPc) e guanosina (GMPc) monofosfato cíclico, respectivamente, culminando no 

relaxamento do vaso sanguíneo. Além disso, esses fatores inibem a agregação de plaquetas, 

impedindo a formação de coágulos.     
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Por outro lado, em condições fisiopatológicas, como hipóxia, as células 

endoteliais produzem mediadores que agem como vasoconstritores. O principal 

componente deste mecanismo são proteínas da família das endotelinas. As células 

endoteliais produzem pró-endotelina que é ativada extracelularmente por enzimas 

conversoras de endotelina presentes na porção extracelular da membrana de células 

endoteliais (Turner et al., 1998). A endotelina atua sobre as células da musculatura lisa 

via ativação do receptor de endotelinaA (ETA) aumentando os níveis de cálcio (Ca2+) 

intracelular pela via do inositol trifosfato (IP3), promovendo a contração vascular 

(Kedzierski & Yanagisawa, 2001). Interessantemente, a endotelina também atua sobre 

receptores do endotélio (ETB) promovendo a produção de NO e PGI2, os quais possuem 

efeito contrário à contração vascular, explicando o vasorelaxamento observado após a 

vasoconstrição (para revisão, Michiels, 2003). 

 

1.4 Controle da resposta inflamatória 

As células endoteliais são a porta de entrada de uma resposta inflamatória, visto 

que constituem a interface entre a corrente sanguínea e o tecido inflamado. A resposta 

inflamatória aguda é montada frente a um estímulo injuriante e se constitui de uma série 

de processos a fim de solucionar os problemas por ele causados. As células endoteliais 

participam da formação de três dos cinco pontos cardeais da inflamação. Os primeiros 

eventos envolvidos na montagem da resposta baseiam-se em uma rápida contração 

seguida da dilatação dos vasos, aumentando o fluxo sanguíneo para o tecido lesionado 

(rubor e calor). Posteriormente, ocorre o aumento da exsudação de fluidos culminando 

na migração de células imunocompetentes para o local inflamado (tumor). A dor é 

causada por mediadores produzidos por leucócitos ativados e a perda de função está 

associada ao conjunto dos demais eventos (para revisão, Pober & Sessa, 2007). Assim, 
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as células endoteliais e os leucócitos são os principais constituintes da montagem desse 

processo fisiopatológico e diversos mediadores orquestram o sequenciamento de 

eventos que caracterizam a resposta inflamatória. 

As células endoteliais estão equipadas para o reconhecimento de componentes 

de microorganismos, entre estes, componentes bacterianos, como o lipopolissacarídeo 

(LPS) encontrado na parede celular de bactérias gram-negativas. O LPS ativa células 

endoteliais por ligação com receptores “toll” subtipo 4 (TLR4, do inglês “toll like 

receptor”) e desencadeia uma cascata de sinalização dependente da proteína adaptadora 

Myd88, a qual culmina com a translocação do fator de transcrição nuclear “kappa” B 

(NFKB) para o núcleo e com a ativação da via das proteínas MAP quinases (MAPK, 

para revisão, Dauphinee & Karsan, 2006). Além da ativação por LPS, citocinas e 

mediadores inflamatórios produzidos durante a resposta inflamatória também 

promovem ativação do endotélio, sobretudo induzindo a adesão de leucócitos (para 

revisão, Liu & Kubes, 2003).  

Durante a montagem da reposta inflamatória, a migração de leucócitos é o 

principal mecanismo regulado pelas células endoteliais. Este processo deve ser 

devidamente controlado, uma vez que a transmigração exacerbada de células 

imunológicas pode causar complicações como aterosclerose, inflamação crônica, 

esclerose múltipla, e artrite reumatóide (para revisão, Wittchen, 2009). Basicamente, a 

migração de leucócitos para o tecido lesionado ocorre, sobretudo, em três etapas: 

rolamento, adesão e migração propriamente dita. Diversas moléculas expressas pelas 

células endoteliais e pelos leucócitos regulam cada uma dessas etapas (figura 2).  

O rolamento é mediado por selectinas, principalmente a L-selectina, expressas 

nos leucócitos que se ligam a glicoproteínas das células endoteliais. Neste momento, 

uma série de sinalizações intracelulares que culminam na síntese de mediadores 
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inflamatórios propicia a ativação das células endoteliais, fazendo com que estas 

expressem outros subtipos de selectinas, como as P-selectina e E-selectina, que iniciam 

a próxima etapa, a adesão. A firme adesão é mediada pela interação entre as integrinas 

expressas por leucócitos e as moléculas da família das Ig, como a ICAM-1 (do inglês, 

“intercellular adhesion molecule 1”). Além da ICAM-1, células endoteliais também 

expressam outras moléculas, como a VCAM (do inglês, “vascular cellular adhesion 

molecule”), que são glicoproteínas transmembrânicas ativamente expressas frente a 

estímulo inflamatório devido à translocação nuclear do NFKB. Por último, a migração 

propriamente dita é regulada pela interação da PECAM-1 expressa por células 

endoteliais e leucócitos. Como mencionado anteriormente, a PECAM-1 é expressa 

principalmente na região de junção intercelular e contribui para a passagem de células 

imunológicas para o tecido lesionado (figura 2; para revisão, Michiels, 2003; Cook-

Mills & Deem, 2005; Woodfin et al., 2007; Smith, 2008; Lawson & Wolf, 2009; 

Rahman & Fazal, 2009; Zarbock & Ley, 2009; Privratsky et al., 2010). 
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Figura 2 Figura 2 Figura 2 Figura 2 ––––    Papel das células endoteliais na migração de cPapel das células endoteliais na migração de cPapel das células endoteliais na migração de cPapel das células endoteliais na migração de células imunocompetentes. élulas imunocompetentes. élulas imunocompetentes. élulas imunocompetentes. A 

migração de leucócitos para o tecido lesionado é o principal mecanismo regulado por células 

endoteliais durante a montagem de uma resposta inflamatória. Esse processo é mediado 

basicamente por três etapas que resultam na passagem de células imunológicas para o tecido 

adjacente. Os quadros mostram detalhadamente as interações moleculares entre as células.     

 

 A descrição de que leucócitos ativados “deslizam” entre o espaço de junção 

intercelular até atingirem o tecido lesionado é bem caracterizada na literatura. Este 

processo é conhecido como migração paracelular. Atualmente, é cada vez mais 

evidente, que além da migração paracelular, células imunológicas são capazes de migrar 

através do interior das células endoteliais, por meio de vacúolos citoplasmáticos. Esta 

via é conhecida como transcelular (figura 2). No entanto, o funcionamento molecular 

desta última ainda não é bem demonstrado, podendo ser dependente do tipo e do estado 

de ativação dos leucócitos e das células endoteliais (para revisão, Rahman & Fazal, 

2009). 

 A produção de NO durante uma resposta inflamatória também é importante no 

combate ao patógeno, devido à citotoxicidade desta molécula (Moncada et al., 1997). 

Como mencionado anteriormente, as células endoteliais, quando ativadas, produzem 
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grande quantidade de NO a partir da iNOS. Frente a um estímulo inflamatório, a síntese 

de iNOS é induzida pela translocação nuclear do fator de transcrição NFKB, que 

promove a síntese de diversos outros mediadores pró-inflamatórios (figura 3; Kawai & 

Akira, 2007; Heba et al., 2001). 

  

Figura 3 Figura 3 Figura 3 Figura 3 ––––    Produção de NO por células endoteliais durante uma resposta inflamatória.Produção de NO por células endoteliais durante uma resposta inflamatória.Produção de NO por células endoteliais durante uma resposta inflamatória.Produção de NO por células endoteliais durante uma resposta inflamatória. 

Estímulos inflamatórios, como lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias gram-negativas, 

promovem a transmigração nuclear do fator de transcrição NFKB por induzirem a 

degradação da proteína inibitória “kappa” B (IKB). Uma vez no núcleo, o NFKB induz a 

transcrição gênica de diversos mediadores inflamatórios como a sintase de óxido nítrico 

induzida (iNOS) que aumenta a produção de óxido nítrico (NO) a partir da L-arginina (L-

ARG). 

 

 

 

 

 

 

Núcleo

Célula

Endotelial



 20 Introdução 

22  MMEELLAATTOONNII NNAA  

 

2.1 Efeito protetor versus efeito cronobiótico da melatonina 

Em 1958, Lerner e colaboradores isolaram uma substância da glândula pineal de 

bovinos que, em baixas concentrações, é capaz de alterar a cor da pele de anfíbios. Essa 

substância recebeu o nome de melatonina, devido à sua ação tônica (tonina – tônus) 

sobre melanóforos dermais (mela – melanóforos; Lerner et al., 1958).  

A glândula pineal é a fonte de produção de melatonina mais comumente 

conhecida. Classicamente, a melatonina é o hormônio do escuro, pois seu pico de 

produção ocorre durante a fase escura (para revisão, Simmoneaux & Ribelayga, 2003). 

No entanto, a síntese de melatonina ocorre de forma não necessariamente rítmica e/ou 

tônica ao longo do dia em medula óssea (Tan et al., 1999), trato gastrintestinal de ratos 

(Bubenik et al., 1992), fígado, rim e baço de roedores e primatas (Menendez-Pelaez et 

al., 1993), placenta humana (Lanoix et al., 2008) e células imunocompetentes, como 

macrófagos da cavidade peritoneal (Martins et al., 2004), linfócitos humanos (Carrillo-

Vicco et al., 2004) e células do colostro humano (Pontes et al., 2006, 2007). A 

melatonina produzida nestes locais tem uma ação parácrina, autócrina e/ou intrácrina de 

proteção contra estresse oxidativo (para revisão, Luchetti  et al., 2011) e modulação da 

resposta imunológica (para revisão, Carrillo-Vico et al., 2005a). Nessas condições a 

produção de melatonina atinge concentrações muito elevadas quando comparadas a 

produção rítmica da pineal.   

A retina também produz melatonina de acordo com a iluminação ambiental, no 

entanto, esta não tem distribuição sistêmica (para revisão, Bailes & Lucas, 2010). Nas 

demais fontes extra-pineais a produção desta indolamina é independente da iluminação 

ambiental (para revisão, Simonneaux & Ribelayga, 2003). 
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Evolutivamente, a função primária da melatonina está associada à sua 

capacidade citoprotetora, devido à sua propriedade antioxidante (Tan et al., 2007). 

Colocar as fontes extra-pineais de produção de melatonina como foco dos estudos 

reforça ainda mais esta evidência, pois a ação local desta indolamina está relacionada às 

suas propriedades de defesa do organismo. 

Por ter sido descoberta primeiramente em glândulas pineais de vertebrados, 

durante três décadas, acreditava-se que a melatonina era um neurohormônio produzido 

apenas neste grupo. No entanto, hoje se sabe que a melatonina é produzida virtualmente 

em todos os grupos de seres vivos. A partir da década de 1990, diversos trabalhos 

descrevem a produção de melatonina por dinoflagelados (Poeggeler et al., 1991), 

bactérias (Manchester et al., 1995; Balzer et al., 2000), tripanossomídeos (Macías et al., 

1999), plantas (Reiter et al., 2007; Paredes et al., 2009), fungos (Hardeland, 1999; 

Sprenger et al, 1999; Balzer et al., 2000) e alguns invertebrados (Hardeland & 

Fuhrberg, 1996). Assim, não é justificável considerar a melatonina apenas como um 

neurohormônio. 

Apesar de haver descrições de ritmo circadiano e/ou endógeno de melatonina em 

algumas espécies de bactérias (Manchester et al., 1995), essa característica não é 

comumente encontrada dentro deste reino. Dessa forma, Tan e colaboradores (2010) 

concluem que a função cronobiótica da melatonina de sinalizadora do ciclo claro/escuro 

apareceu posteriormente no processo evolutivo como resultado da incorporação da 

melatonina de bactérias e/ou algas fotossintéticas ancestrais ou ainda como um 

aparecimento independente que ocorreu em vários momentos da evolução.  

O potencial antioxidante da melatonina está associada à sua capacidade de atuar 

diretamente como um “scavenger”, sequestrando e reduzindo o potencial oxidativo de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) ou nitrogênio (RNS), ou ainda à sua atuação sobre a 
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síntese de enzimas antioxidantes. Esses efeitos são observados desde bactérias até 

mamíferos (para revisão, Tan  et al., 2010). Em condições fisiológicas, a melatonina pode 

estimular transientemente a produção de baixas concentrações de ROS, que age como 

segundo mensageiro induzindo a transcrição gênica de moléculas citoprotetoras. Durante 

um quadro de estresse celular, como metabolismo acelerado e envelhecimento, a 

melatonina age diminuindo o dano mitocondrial, pois diminui a quantidade de ROS 

produzida pela mitocôndria, mantendo a concentração homeostática dessas moléculas 

(Hibaoui et al., 2009; para revisão, Luchetti et al., 2011). Em macrófagos, a melatonina 

diminui danos do DNA e da mitocôndria causados por peroxinitrito (Gilad et al., 1997), 

além de diminuir a ativação de ciclooxigenase-2 (COX-2) induzido por LPS (Mayo et al., 

2005). Além disso, a melatonina reduz o nível de nitrito/nitrato induzido por elevadas 

concentrações de oxigênio em tecido broncopulmonário (Pan et al., 2009). Em cultura de 

células tronco mesenquimais, esta indolamina ainda aumenta a expressão de enzimas 

antioxidantes como a catalase e a peróxido desmutase 1 (Mias et al., 2008). 

A melatonina age sobre a resposta inflamatória diminuindo a expressão da iNOS 

e, consequentemente, a produção de NO em célula epitelial do plexo coróide 

(Sivakumar et al., 2008), edema de pata (Marino et al., 2009; Esposito et al., 2010), 

macrófagos (Gilad et al., 1998), glioma (Esposito et al., 2008), tecido vascular (de Villa 

Bianca et al., 2004) e células de neuroblastoma (Choi et al., 2008). A melatonina ainda 

inibe a atividade das enzimas mieloperoxidase (Cuzzocrea et al., 2000; Galijasevic et 

al., 2008) e peroxidase (Slungaard & Mahoney, 1991) de neutrófilos e eosinófilos, 

respectivamente, além de aumentar a proliferação de monócitos, linfócitos e células 

“natural killers” (para revisão, Carrillo-Vico et al., 2005a). 

A melatonina também é considerada como um agente oncostático devido a sua 

capacidade imunomodulatória, antiproliferativa e antioxidante. Esta indolamina diminui a 
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expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, do inglês “vascular 

endothelial growth factor”), importante para o processo de angiogênese em tumores, e do 

fator de indução de hipóxia (HIF, do inglês “hipoxia-inducible factor”), essencial para a 

estimulação de VEGF (Dai et al., 2008). Além disso, a melatonina possui uma 

capacidade antiproliferativa induzindo a apoptose celular e o aumento do ciclo celular de 

células endoteliais do cordão umbilical humano (HUVECs, Cui et al., 2006, 2008). Por 

outro lado, a melatonina atua positivamente no processo de angiogênese e no reparo 

tecidual em lesões de pele (Soybir et al., 2003) e em modelo de isquemia renal (Mias et 

al., 2008).  

 

2.2 Via biossintética, controle circadiano da produção e via de 

degradação da melatonina 

Ao contrário das características funcionais da melatonina, sua via biossintética é 

altamente conservada dentre os diferentes grupos filogenéticos e tipos celulares. O 

triptofano captado da corrente sanguínea é convertido em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) 

por meio da enzima triptofano hidroxilase 1 (TPH1). O 5-HTP é descarboxilado pela 5-

HTP descarboxilase em serotonina, a qual é convertida em N-acetilserotonina (NAS) 

pela enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT). Por fim, a NAS é 

transformada em melatonina pela ação da enzima hidroxi-indol-O-metiltransferase 

(HIOMT, para revisão, Simonneaux & Ribelayga, 2003).  

A serotonina é uma molécula que tem função de neurotransmissor e de 

hormônio parácrino e, portanto a enzima que transforma triptofano em serotonina é 

expressa de forma altamente disseminada (Gershon et al., 1999). A regulação das outras 

duas enzimas de síntese de melatonina é essencial para as funções rítmica e de defesa. A 

enzima limitante, que tem a menor velocidade de reação é a HIOMT, no entanto, a 
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literatura sobre a regulação da AA-NAT é muito mais extensa, porque esta é a enzima 

controlada pela iluminação ambiental (Roseboom et al., 1996).  

O mecanismo de regulação do equilíbrio do conteúdo da AA-NAT, dependente 

da informação luminosa, é determinado pelo controle da síntese do RNAm (mecanismo 

de bloqueio transcricional; Klein et al., 1997) ou pela degradação da proteína 

(mecanismo de bloqueio pós-traducional; Ganguly et al., 2001). Em roedores, o 

conteúdo noturno de RNAm da AA-NAT chega a ser 100 vezes superior que de dia 

(Borjigin et al., 1995; Coon et al., 1995). Já em ungulados, a enzima é sintetizada 

continuamente, no entanto, durante o dia a enzima é degradada (Schomerus et al., 

2000). A noradrenalina liberada durante a fase de escuro é o sinal responsável pelo 

aumento da transcrição do RNAm da AA-NAT em roedores, e pela inibição da 

degradação desta enzima em ungulados (para revisão, Simonneaux & Ribelayga, 2003). 

Assim, o controle luminoso da produção de melatonina ocorre na glândula pineal. Nas 

demais fontes extra-pineais de produção de melatonina, o mecanismo que regula a 

síntese desta indolamina ainda não é claramente esclarecido. 

A sinalização luminosa que regula a produção da melatonina é um processo 

multissináptico que envolve a conversão da informação fótica em informações 

hormonais. A luminosidade captada pela retina é direcionada ao relógio central, os 

núcleos supraquiasmáticos (NSQ), dos quais se projetam inervações até a pineal. 

Durante a noite, esta glândula é estimulada por uma via simpática através da liberação 

de noradrenalina (Wurtman et al., 1967) e ATP (Mortani-Barbosa, 2000). A inibição da 

produção de melatonina durante o dia é imposta por uma sinalização inibitória 

GABAérgica, projetada dos NSQ para o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN, 

Kalsbeek et al., 1999, 2000; Teclemariam-Mesbah et al., 1999). 
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 A melatonina é uma molécula com elevado coeficiente de partição óleo-água. 

Quando produzida pela pineal, ela é liberada nos capilares sanguíneos se ligando à 

albumina (Cardinali et al., 1972). De maneira geral, a melatonina tem meia vida curta e 

é rapidamente metabolizada no fígado, onde é hidroxilada e conjugada ao sulfato 

formando a 6-sulfatoximelatonina pelo citocromo p450 (Tan et al., 2007). Outros 

estudos demonstram que este metabólito pode ser formado em outros locais como o 

sistema nervoso central, rins e coração (Lahiri et al., 2004). Aspectos quantitativos e 

qualitativos da produção de melatonina podem ser avaliados pelo perfil deste metabólito 

na urina ou no plasma (Arendt, 1982). 

Além disso, a melatonina também pode ser convertida em outros metabólitos, 

tais como: N¹-acetil-N²-formil-5-metoxikynuramina (AFMK) e N-acetil-5-

metoxikynunamina (AMK, metabólito subseqüente ao AFMK). O AFMK foi 

primeiramente encontrado no tecido cerebral de ratos (Hirata et al., 1974), mas hoje já 

foi descrito em diversos outros tecidos. A melatonina pode ser convertida em AFMK 

por reações enzimáticas, pseudoenzimáticas e ainda por irradiação de ultravioleta e 

reação com ROS. Apesar de alguns trabalhos demonstrarem a ação direta da melatonina 

sobre as espécies reativas, muitos outros atribuem sua ação antioxidante aos metabólitos 

que são gerados durante o estresse oxidativo. A degradação de melatonina em AFMK e 

AMK eleva a ação de enzimas antioxidantes e inibe a ação de mediadores pró-

inflamatórios (Silva et al., 2004; Mayo et al., 2005; Tan et al., 2007). 

 

2.3 Mecanismos de ação da melatonina 

Por ser lipossolúvel, a melatonina é capaz de atravessar diretamente a membrana 

celular podendo agir e regular alvos intracelulares, como a calmodulina (Benítez-King, 

1993) e receptores intracelulares similares aos receptores nucleares retinóides (RORα), 
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modulando a transcrição gênica de genes envolvidos na resposta imune (Becker-Andre 

et al., 1994). Em 1997, foi publicada uma retratação sobre o fato de a melatonina agir 

sobre RORα. Segundo os autores, alguns desses dados não eram reprodutíveis (Becker-

Andre et al., 1997). No entanto, posteriormente, diversos trabalhos demonstraram a 

capacidade da melatonina de atuar sobre os receptores nucleares RZR/ROR nos mais 

diversos tipos celulares (Garcia-Mauriño, 1998; Naji et al., 2004; Lardone et al., 2006; 

Caballero et al., 2008). Porém, esta controvérsia ainda persiste uma vez que alguns 

grupos de pesquisadores propõem que a ação da melatonina sobre receptores nucleares 

pode ser por uma ação indireta decorrente de uma cascata de sinalização gerada a partir 

da ligação com o receptor de membrana MT1 (Dai et al., 2001; Ram et al., 2002). 

Por outro lado, a ação da melatonina sobre receptores de membrana é muito bem 

descrita e aceita. Esses receptores já foram descritos em todos os grupos de vertebrados 

e em mamíferos, atualmente, são descritos três subtipos. Os subtipos MT1 e MT2 

pertencentes à família dos receptores acoplados à proteína G, caracterizados por sete 

domínios transmembrânicos (Reppert et al., 1994, 1995; Dubocovich, 1988, 1997), e 

responsáveis pelos efeitos da melatonina sobre os NSQ (para revisão, Dubocovich et al., 

2010). O terceiro subtipo é o receptor MT3 (Dubocovich, 1988), o qual, posteriormente, 

foi caracterizado como sendo a enzima quinona redutase II (Nosjean et al., 2000). Esta 

enzima participa da proteção contra o estresse oxidativo, evitando reações de 

transferência de elétrons de quinonas (Foster et al., 2000). 

 

2.4 Eixo imune-pineal: uma comunicação bidirecional entre a 

glândula pineal e o sistema imunológico 

A primeira evidência da relação entre a resposta imunológica e a melatonina foi 

relatada em 1926 por Berman que alimentou filhotes de gatos com glândula pineais 
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bovinas. Esses animais tiveram melhor resistência às doenças infecciosas (para revisão, 

Carrillo-Vico et al., 2005a). Posteriormente, técnicas de pinealectomia cirúrgica e 

funcional demonstram que a ausência ou perda de função da glândula pineal acarretam 

hipertrofia dos órgãos imunológicos, como baço e timo, comprometendo a função de 

células imunocompetentes (Csaba & Barath, 1975; Maestroni et al., 1986; Brainard et 

al., 1988; Jankovic et al., 1994). Nas últimas décadas do século XX, verificou-se a 

correlação entre o ritmo de produção da melatonina e alguns parâmetros imunológicos, 

que de maneira geral, apresentam um aumento na performance imunológica quando os 

dias são mais curtos (para revisão, Carrillo-Vico et al., 2005a).  

Considerando que o ritmo de produção da melatonina marca a duração e 

intensidade do escuro (para revisão, Simonneaux & Ribelayga, 2003) e que os 

organismos desenvolveram estratégias de sobrevivência às mudanças ambientais 

(Nelson & Demas, 1996), este hormônio pode estar sinalizando para o sistema imune 

para que este possa se adaptar aos ciclos sazonais (Prendergast et al., 2003; Martin et 

al., 2008). Além disso, recentemente, diversos trabalhos apontam a melatonina como 

um mediador da resposta inflamatória e antioxidante (para revisão, Carrillo-Vico et al, 

2005a; Markus et al., 2010; Luchetti et al., 2011). Dessa forma, nosso grupo propõe 

uma comunicação bidirecional entre a glândula pineal e a resposta inflamatória, 

colocando as funções cronobiótica e citoprotetora da melatonina em um mesmo 

contexto (para revisão, Markus et al., 2007). Este conceito foi denominado de eixo 

imune-pineal. Na realidade, Skwarlo-Sonta e colaboradores (2003) já haviam previsto 

que mediadores inflamatórios circulantes eram reciprocamente percebidos pela glândula 

pineal, regulando sua função.  

Em suma, a hipótese do eixo imune-pineal prevê que em organismos saudáveis, 

a melatonina noturna age na periferia, sobretudo nas células endoteliais, reduzindo o 
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rolamento e adesão de leucócitos. Frente a um estímulo inflamatório, seja por 

componentes bacterianos como LPS ou por mediadores inflamatórios endógenos, como 

o fator de necrose tumoral (TNF), a produção noturna de melatonina é inibida, 

permitindo a migração de leucócitos para o tecido inflamado (figura 4). Em uma terceira 

fase, quando a resposta inflamatória está solucionada, a produção rítmica de melatonina 

é restabelecida e a migração de leucócitos retorna aos níveis basais (para revisão, 

Markus et al., 2007). 

 

Figura 4 Figura 4 Figura 4 Figura 4 ––––    Eixo imuneEixo imuneEixo imuneEixo imune----pineal, uma comunicação bidirecional entre a glândula pineal e o pineal, uma comunicação bidirecional entre a glândula pineal e o pineal, uma comunicação bidirecional entre a glândula pineal e o pineal, uma comunicação bidirecional entre a glândula pineal e o 

sistema imunológico. sistema imunológico. sistema imunológico. sistema imunológico.  Em organismos saudáveis, a melatonina (MEL) produzida 

ritmicamente pela glândula pineal, age sobre as células endoteliais impedindo a migração de 

células imunocompetentes para o tecido adjacente (coluna da esquerda). Frente a um estímulo 

inflamatório, como lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias gram-negativas, a produção de 

melatonina pela pineal é inibida (coluna da direita). Além disso, LPS ativa células endoteliais 

e células imunocompetentes, promovendo a migração destas últimas para o tecido lesionado. 

Neste local, essas células produzem melatonina em concentrações muito maiores que a 

produção noturna, na tentativa de solucionar o processo inflamatório evitando danos 

teciduais.     

 

Endotélio

Neutrófilo

Monócito

Macrófago
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O edema de pata de camundongos induzido por BCG apresenta um ritmo diário 

no tamanho da lesão. Quando estes animais foram pinealectomizados este perfil foi 

alterado, sendo restaurada com melatonina exógena. Neste mesmo trabalho, a produção 

de melatonina noturna foi inibida quando os animais foram submetidos à 

adrenalectomia, sugerindo a participação da adrenal no controle da produção rítmica 

deste hormônio (Lopes et al., 1997). Mais tarde, foi demonstrado que corticosteróides 

atuam sobre receptores de glicocorticóides aumentando e/ou restaurando a produção de 

melatonina (Fernandes et al., 2006, 2009).  

A hipótese de que mediadores inflamatórios bloqueiam a produção noturna de 

melatonina é corroborada pelo fato de que o TNF bloqueia a transcrição gênica da 

enzima chave da síntese de melatonina (AA-NAT, Fernandes et al., 2006). Além disso, 

recentemente, foi demonstrado que a pineal está instrumentada para perceber estímulos 

inflamatórios como o LPS e o TNF, uma vez que expressam receptores TLR-4 (da 

Silveira Cruz-Machado, et al., 2010) e TNFR1 (Carvalho-Sousa et al., 2011), 

respectivamente. Juntamente, estes dados apontam a glândula pineal como alvo de 

mediadores inflamatórios, corroborando com a hipótese de uma comunicação 

bidirecional entre a pineal e a resposta inflamatória. 

O fato da melatonina, em concentrações compatíveis com a produção noturna, 

atuar sobre o endotélio reduzindo sua reatividade (Lotufo et al., 2001, 2006), sugere que 

durante a produção rítmica de melatonina, o endotélio encontra-se menos ativado 

durante a noite. Para que ocorra a montagem de uma resposta inflamatória adequada, 

independente da hora do dia, este efeito da melatonina deve ser bloqueado. Além de o 

TNF inibir transientemente a transcrição da Aa-nat em glândula pineais de ratos 

(Fernandes et al., 2006), mulheres com mastite apresentam uma relação inversa entre a 

concentração de TNF e melatonina no colostro (Pontes et al., 2006). Além disso, LPS 
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inibe a síntese de NAS e melatonina induzida por noradrenalina em cultura de pineal (da 

Silveira Cruz-Machado et al., 2010), dado ainda reforçado pelo fato de a produção 

rítmica de melatonina ser diminuída em quadros de infecção generalizada (Mundigler  

et al., 2002). Juntamente, esses dados indicam que frente a um estímulo inflamatório, a 

produção rítmica de melatonina é inibida de forma a não haver melatonina noturna 

circulante, para que haja a montagem de uma resposta inflamatória apropriada. 

Durante a resposta inflamatória, células imunocompetentes ativadas são capazes 

de produzir melatonina localmente em concentrações mais elevadas. Linfócitos 

humanos em cultura possuem toda a maquinaria de biossíntese da produção de 

melatonina, sendo uma importante fonte de produção desta indolamina (Carrillo-Vico et 

al., 2004). Neste momento, a melatonina contribui para a resolução da resposta 

inflamatória. Além dos efeitos já mencionados acima, recentemente foi demonstrado 

que a melatonina atua sobre macrófagos humanos aumentando sua capacidade 

fagocítica (Pires-Lapa, 2010). Esta alternância entre a produção pineal e a produção 

periférica de melatonina, controlada pela mesma via de transcrição, indica que em 

ambos locais essa produção seja passível de ser controlada pelos mesmos fatores 

inflamatórios circulantes, resultando em um eixo de controle da resposta inflamatória.  

Esse processo de resposta contra uma injúria aconteceria de maneira transiente, 

permitindo que o animal resolva uma infecção ou lesão tecidual de forma mais 

apropriada. O aumento de glicocorticóides circulante poderia favorecer o retorno da 

produção de melatonina pela glândula pineal (para revisão, Ferreira et al., 2005). 

Um fator molecular importante na modulação da melatonina no contexto do eixo 

imune-pineal é o fator de transcrição NFKB, cuja função mais relevante, como 

mencionada anteriormente, está associada ao sistema imunológico, onde participa da 

regulação gênica de diversos mediadores importantes na resposta da imunidade inata e 
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adquirida (Li & Verma, 2002; Bonizzi & Karin, 2004). O NFKB é encontrado no 

citoplasma de todos os tipos celulares na forma de dímeros. Quando as células não são 

estimuladas, os dímeros de NFKB são retidos no citoplasma pela associação com 

proteínas inibitórias da família IKB, impedindo sua translocação para o núcleo (Karin & 

Bem-Neriah, 2000). Quando ativadas, uma cascata de sinalização intracelular culmina 

na ativação do complexo das quinases IKKs. Estas fosforilam a IKB que é degradada 

por proteassomas, induzindo a translocação do NFKB para o núcleo, favorecendo a 

transcrição de mediadores pró-inflamatórios (para revisão, Rothwarf & Karin 1999; 

Ghosh & Karin, 2002). 

TNF e LPS inibem a produção de melatonina pela glândula pineal por ativarem 

o fator de transcrição NFKB (Fernandes et al., 2006; da Silveira Cruz-Machado et al., 

2010). Por outro lado, corticosterona aumenta a produção de melatonina em pineal 

estimulada com noradrenalina, devido à inibição da translocação do NFKB (Ferreira et 

al., 2005). Esses achados permitem sugerir que o NFKB está envolvido na regulação da 

função pineal por fatores inflamatórios. Esse fator de transcrição é constitutivamente 

expresso na glândula pineal e apresenta um ritmo, no qual ocorre o aumento dos níveis 

de NFKB no núcleo durante a fase clara, e abrupta queda no início da fase escura 

(Cecon et al., 2010). Além disso, na periferia, o tratamento com melatonina diminuindo 

a produção de iNOS em macrófagos (Gilad et al, 1998), glioma (Esposito et al., 2008) e 

edema de pata (Esposito et al., 2010) também é resultado de uma atuação desta 

indolamina inibindo a translocação do NFKB. Outro processo regulado pela inibição 

deste fator de transcrição é a propriedade antiproliferativa da melatonina em HUVECs 

(Cui et al., 2008). 
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2.5 Endotélio como alvo privilegiado do eixo imune-pineal 

A produção de melatonina por células endoteliais ainda é controversa. Alguns 

trabalhos apontam o endotélio como fonte de melatonina (Kvetnoy, 1999), por outro 

lado, em estudos mais recentes, a expressão dos genes envolvidos na sua síntese, Hiomt 

e Aa-nat, não foi detectada (Silva et al., 2007). Esta controvérsia pode estar relacionada 

à diversidade das células endoteliais e dos protocolos experimentais empregados pelos 

diferentes autores. No entanto, os estudos sobre a ação da melatonina em células 

endoteliais são mais consistentes e revelam a capacidade deste hormônio em controlar o 

tônus vascular (Tamura et al., 2006, 2009; Silva et al., 2007) e a migração de leucócitos 

(Lotufo et al., 2001, 2006). 

Os efeitos da melatonina observados sobre o endotélio podem ocorrer por 

diferentes mecanismos de ação, uma vez que acontecem em duas faixas de 

concentração: uma compatível com aquela encontrada na corrente sanguínea durante o 

pico noturno de produção deste hormônio (pM-nM; Lotufo et al., 2001; Tamura et al., 

2006; Silva  et al., 2007) e outra muito maior resultante de uma produção local de 

melatonina, como por exemplo por células imunocompetentes (µM-mM; Anwar et al., 

2001; Pogan et al., 2002; Tamura et al., 2009).  

A melatonina modula a vasodilação dos vasos sanguíneos. Melatonina (0,1 mM) 

potencia o vasorelaxamento induzido por acetilcolina e inibe a contração induzida por 

norepinefrina e fenilefrina (Anwar et al., 2001). Por outro lado, em concentrações muito 

mais baixas (ao redor de nM), a melatonina potencia a vasoconstrição de artérias 

mamárias internas de humanos (Muller-Schweinitzer et al., 2004). Em ratos, ela inibe a 

vasodilatação induzida por bradicinina (Silva et al., 2007). O efeito de inibição sobre a 

dilatação pode estar sendo mediada pela capacidade da melatonina, em concentrações 

compatíveis com a produção noturna, inibir a produção de NO estimulada por 
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bradicinina (Tamura et al., 2006), histamina e carbacol (Silva et al. 2007). Ainda há 

controvérsias quanto ao mecanismo de ação da melatonina em modular a expressão de 

eNOS. Nestes casos, a possibilidade da melatonina estar agindo sobre a interação Ca2+-

CaM foi descartada, uma vez que a melatonina não mimetiza o efeito do calmidazólio, 

um inibidor de calmodulina, sobre os níveis de Ca2+ citoplasmático (Tamura et al., 

2006). Essas controvérsias podem ser devido ao fato de a modulação da sinalização por 

Ca2+ pela melatonina ser dependente do estado de ativação das células endoteliais 

(Pogan  et al., 2002).  

A melatonina agindo sobre o endotélio também modula a montagem da resposta 

inflamatória. Melatonina, em concentrações compatíveis com a produção noturna, reduz 

o aumento da permeabilidade vascular e a adesão de neutrófilos in vitro induzidas por 

leucotrieno B4 (Lotufo et al., 2006). Ainda na mesma faixa de concentração, a 

melatonina diminui o rolamento e adesão de neutrófilos em vênulas pós-capilares 

analisadas por microscopia intravital (Lotufo et al., 2001). Já em concentrações mais 

elevadas, melatonina inibe a expressão de moléculas de adesão induzida por TNF 

(Sasaki et al., 2002) e a expressão da iNOS induzida por LPS (Tamura et al., 2009). 

Esses dois últimos efeitos são decorrentes da inibição da translocação do NFKB. Nestes 

casos, a melatonina extra-pineal, decorrente da produção por células imunocompetentes, 

pode estar atuando sobre as células endoteliais, combatendo a injúria tecidual. 

Os mecanismos de ação pelos quais a melatonina estaria atuando sobre as 

células endoteliais ainda são controversos. Segundo Silva e colaboradores (2007), não 

há transcrição do RNAm para o receptor de melatonina MT2 em células endoteliais em 

cultura. Por outro lado, ensaios farmacológicos sugerem que os efeitos sobre o 

rolamento e adesão de neutrófilos são mediados por receptores de melatonina dos tipos 

MT2 e MT3. O análogo seletivo para receptores MT2 (4P-PDOT) mostra o mesmo perfil 
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de redução do rolamento de neutrófilos que a melatonina, enquanto que o uso do 

antagonista não seletivo, luzindol, impede o efeito de ambos agonistas. O precursor da 

melatonina, NAS, que possui maior afinidade pelo receptor MT3 que a melatonina, e o 

agonista seletivo para este subtipo, 5-MCA-NAT, inibiram a adesão de neutrófilos. 

Assim, o efeito da melatonina observado sobre o rolamento é decorrente da ativação do 

receptor MT2, enquanto que a adesão é mediada pela ativação de receptores MT3 

(Lotufo et al., 2001). Já os efeitos sobre a inibição da eNOS, a utilização de agonistas 

(4P-PDOT e 5-MCA-NAT) não obteve o mesmo efeito inibitório que a melatonina. 

Além disso, luzindol não bloqueou a ação da melatonina na síntese de NO, sugerindo 

que, nestes casos, a melatonina não atua sobre receptores de membrana (Tamura et al., 

2006, 2009).  

 

3 MMEEMMÓÓRRII AA  CCEELLUULLAARR  

A memória é a capacidade de reter idéias, sensações e impressões adquiridas 

anteriormente. Essa capacidade é atribuída à associações cognitivas complexas, 

presentes em alguns grupos de animais, que se integra, sobretudo, no hipotálamo. 

Assim, trata-se da comunicação de todo um sistema, interligado por conexões neuronais 

(para revisão, Bibb et al., 2010). Porém, atualmente, este conceito tem sido extrapolado 

para níveis estruturais mais baixos, como o nível celular. 

A capacidade de armazenar informações por um período de tempo e responder 

diferentemente da porção que não recebeu tais informações é comumente conhecida em 

células imunológicas do tipo B. Essas células, quando estimuladas por um produto 

antigênico, são capazes de reter informações de maneira que apresentem uma 

sinalização de ativação diferente das células “naïve” (células não estimuladas). Células 

B “naïve” requerem três mecanismos de sinalização diferentes para serem ativadas, 
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enquanto que células B com memória podem ser ativadas por mecanismo independente 

de anticorpo, aumentando sua proliferação e diferenciação (para revisão, Lanzavecchia 

et al., 2006). Essa capacidade de reter as informações expostas previamente permitiu 

avanços importantes na medicina, como a imunização por vacinas (para revisão, 

Sallusto et al., 2010). 

Por outro lado, nos demais tecidos e sistemas, essa condição não é devidamente 

destacada. De maneira geral, na literatura, a memória celular aparece discretamente e os 

autores não lhe atribuem um achado científico importante. Células tronco neurais 

obtidas da zona subventricular de animais com lesão neural induzida, têm maior 

capacidade de proliferação in vitro que células obtidas de animais saudáveis. Essa 

capacidade foi atribuída à presença de microglias nas culturas de células tronco neurais 

provenientes de animais lesionados. Fatores produzidos por células da microglia devem 

estar primando as células tronco, uma vez que estas, quando oriundas de animal 

saudável, e incubadas com meio condicionado de células de animais lesionados, 

apresentam a mesma capacidade proliferativa que células tronco originalmente obtidas 

de animais com lesão cerebral (Deierborg et al., 2010). 

Células endoteliais obtidas de animais adrenalectomizados e cultivadas por 

aproximadamente 16 dias, aderem menos neutrófilos que células oriundas de animais 

falso-operados ou “naïve”. Assim, a deficiência de glicocorticóides modula as funções 

adrenais, afetando a capacidade de adesão de leucócitos por células endoteliais. Essas 

informações são armazenadas e preservadas in vitro mesmo após todas as condições de 

cultura (Cavalcanti et al., 2007).  

Células endoteliais derivadas da gordura subcutânea de pacientes com malária 

cerebral ou malária sem complicações, não apresentaram diferenças na expressão de 

ICAM-1, VCAM-1 e CD61. No entanto, quando estimuladas por TNF, a expressão 
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dessas moléculas e da caspase-1 são maiores em células obtidas de pacientes com 

malária cerebral do que células de pacientes com malária sem complicação. Contudo, o 

autor não acredita que o estado de maior ativação de células endoteliais obtidas de 

pacientes com malária cerebral seja atribuído à maior severidade da doença. Para ele, as 

células não teriam a capacidade de armazenar as informações do doador após as 

condições de cultura, e as diferenças de respostas por ele observadas, seriam decorrentes 

apenas da diversidade de herança genética entre os indivíduos, no que diz respeito à 

capacidade de resposta de suas células endoteliais ao estímulo pró-inflamatório 

(Wassmer et al., 2011). 

A capacidade de memória de células endoteliais também foi observada por 

Wang e colaboradores (2011). Células endoteliais formadoras de colônias obtidas de 

pacientes com doença arterial coronariana foram cultivadas por até 10 passagens in 

vitro. Nas passagens de 3 a 5 estas células exibiram maior expressão fenotípica 

endotelial e melhores funções biológicas, referentes à produção de NO e formação de 

tubos, respectivamente, quando comparadas a células oriundas de um número maior de 

passagens. Nesta última condição, a capacidade de ativação frente ao estímulo 

inflamatório é maior. Além disso, quando comparada com o controle, células 

provenientes de pacientes com alguma complicação como hipertensão, doença 

coronariana e diabetes mellitus, estavam em maior estado de ativação, mesmo sem 

estimulação in vitro. Dessa forma, tanto o número de passagens in vitro quanto as 

condições clínicas do pacientes afetam a pureza, função biológica e potencial de 

ativação em células endoteliais (Wang et al., 2011). 
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44  CCOONNSSII DDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFII NNAAII SS  

 Considerando que as células endoteliais formam a interface entre a corrente 

sanguínea e o tecido adjacente e que constituem a porta de entrada da resposta 

imunológica, este projeto se baseia na hipótese de que as células endoteliais possam 

apresentar um ritmo em sua maquinaria que altere a intensidade da resposta frente a um 

quadro de inflamação.  

A constatação de que essas células são capazes de preservar as informações das 

condições do doador juntamente com o fato de possuírem uma localização privilegiada 

na circulação, sendo alvo potencial da melatonina circulante e de mediadores 

inflamatórios, constitui a base para a formulação da nossa hipótese de trabalho. Dessa 

forma, será que a reatividade de células endoteliais apresentaria uma variação de acordo 

com o horário em que essas células fossem obtidas? A inibição da produção noturna de 

melatonina por um processo inflamatório seria capaz de reverter o possível efeito desta 

indolamina sobre as células endoteliais? 

Nesta dissertação foi avaliado se a hora de morte e se manipulações prévias do 

animal doador alteram a reatividade de células endoteliais mantidas em cultura. Por 

participar da regulação de processos fisiológicos e fisiopatológicos, diversos estudos 

têm focado as células endoteliais como alvo de investigação. Nosso grupo tem 

investigado o efeito provocado pela melatonina sobre o endotélio e questionado qual o 

potencial terapêutico desse hormônio sobre essas células. A importância deste trabalho 

se faz pela tentativa de buscar a otimização dos estudos de terapia celular, visto que ele 

colabora na investigação do efeito da melatonina endógena sobre a biologia das células 

endoteliais, abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento de estratégias de 

controle de disfunções endoteliais. Além disso, a análise das características das células 
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endoteliais obtidas de animais mortos durante o dia ou a noite possibilitou o melhor 

entendimento dos efeitos da melatonina sobre o organismo. 
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II.II.II.II. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

 

O objetivo geral da presente dissertação foi verificar a reatividade de células 

endoteliais em cultura obtidas de animais mortos durante o dia e a noite e a relação da 

melatonina com as possíveis diferenças entre as mesmas. Para isso, foram analisados: 

 

1. O efeito da melatonina na concentração plasmática de TNF; 

2. O perfil de inibição da produção noturna de melatonina pelo LPS, 

verificando a concentração plasmática de melatonina e a transcrição gênica 

da enzima AA-NAT na pineal após duas ou seis horas do tratamento; 

3. O efeito ex vivo do LPS na reatividade de células endoteliais, verificando a 

expressão de moléculas de adesão e iNOS e a capacidade de adesão de 

neutrófilos; 

4.  A reatividade de células endoteliais de acordo com o horário de obtenção, 

verificando a expressão de moléculas de adesão e iNOS e a capacidade de 

adesão de neutrófilos em células obtidas de animais mortos de dia ou à 

noite; 

5. O efeito do LPS quando administrado durante o dia; 

6. A concentração plasmática de melatonina de acordo com a reatividade de 

células endoteliais. 
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III.III.III.III. MATERIAL E MÉTODOMATERIAL E MÉTODOMATERIAL E MÉTODOMATERIAL E MÉTODOSSSS    

    

1 Animais 

 Em todos os experimentos foram utilizados ratos (Rattus novergiccus) machos 

da linhagem Wistar com dois meses de idade, pesando entre 200 e 300 g. Os animais 

foram criados e mantidos no biotério do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo em condições controladas de temperatura e umidade, recebendo água e ração ad 

libitum. O ciclo claro/escuro empregado foi o de 12/12 h (luzes acesas às 07h00 e 

apagadas às 19h00), sendo o horário do acender das luzes considerado como “Zeitgeber 

Time” zero (ZT0). 

 Os experimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos de 

utilização de animais para pesquisa, cujo protocolo experimental foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo (protocolo 089/2009; anexo 1). 

 

2 Drogas e reagentes 

 As drogas e reagentes utilizados nos procedimentos experimentais estão listados 

a seguir, de acordo com a procedência.  

- Amresco (Solon, Ohio, EUA): Triton X-100. 

- BD Pharmingen (San Diego, CA, EUA): Anticorpo monoclonal de rato para 

CD-54 (ICAM-1) conjugado à isotiocianato de fluoresceína (FITC) e CD-31 

(PECAM-1) conjugado à ficoeritrina (PE). 

- Beker (Embu, Brasil): Água estéril para injeção (RNAse free). 

- Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, USA): SYBR Green. 
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- Biosource Internatinal Inc. (Camarillo, CA, USA): “Primers” (senso e antisenso) 

para Aa-nat (5’-AGCGCGAAGCCTTTATCTCA-3’ e 5’- AAGTGCCGGATC 

TCATCCAA-3’). 

- eBioscience (San Diego, CA, EUA): Rat TNF-alpha ELISA ready-set-go kit. 

- GIBCO BRL Products (Grand Island, NY, EUA): DMEM, gentamicina, 

pancreatina e soro fetal bovino. 

- IBL International (Hamburgo, Alemanha): Melatonin ELISA kit. 

- Integrated DNA Technologies Inc. (San Diego, CA, USA): “Primers” (senso e 

antisenso para 18S: (5’-CGGCTACCACATCCAAGGAA-3’ e 5’-

GCTGGAATTA CCGCGGCT-3’). 

- Invitrogen Life Technology (Carlsbad, CA, USA): H2O2 (peróxido de 

hidrogênio), Randon Primers, SuperScript II, Trizol, dNTPs, tampão para PCR 

(5x).  

- Merck (São Paulo, Brasil): Álcool etílico. 

- Santa Cruz Biotechnology (Saint Cruz, CA, EUA): Anticorpo policlonal de 

coelho para NOS2 (iNOS) conjugado à tetrametil rodamina isotiocianato 

(TRITC). 

- Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, EUA): EDTA (ácido etileno diamino 

tetracético), LPS (Escherichia colli, sorotipo 0127:B8), melatonina, percoll, 

tetrametilbenzidina (TMB). 

 

3 Preparo de drogas 

 LPS foi preparado na concentração de 0,5 mg/mL, diluído em solução salina 

(0,9% de NaCl diluído em água deionizada purificada por sistema Milli-Q - Millipore®, 

Billerica, MA, EUA) acrescida de 5% de álcool etanol. 
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 A melatonina foi preparada na concentração de 3,0 mg/mL, diluída em solução 

salina acrescida de 5% de álcool etanol. Para o tratamento de LPS + melatonina, após 

diluição separada, ambas as soluções foram misturadas para que a administração fosse 

feita na mesma injeção. 

 

4 Protocolo experimental 

 De acordo com o tratamento recebido, os animais foram divididos nos seguintes 

grupos: animais não tratados (“naïve”), tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%), 

LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL). O tratamento foi 

realizado por via endovenosa (veia caudal) duas ou seis horas antes da morte. Os 

animais foram mortos seis horas após o apagar das luzes (ZT18), correspondente ao 

pico de produção noturna de melatonina, ou seis horas após o acender das luzes (ZT6), 

correspondente a 12 horas de diferença do pico de produção noturna de melatonina. 

Dessa forma, obtivemos grupos experimentais cuja morte dos animais foi realizada na 

fase de escuro ou de claro. Animais mortos à noite receberam tratamento no ZT16 e 

ZT12, ou seja, duas e seis horas antes da morte, respectivamente. Da mesma forma, 

animais mortos de dia foram tratados no ZT4 ou ZT0 (figura 5). 
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Figura 5 Figura 5 Figura 5 Figura 5 ––––    Esquema representativo do protocolo experimental utilizado neste trabalho.Esquema representativo do protocolo experimental utilizado neste trabalho.Esquema representativo do protocolo experimental utilizado neste trabalho.Esquema representativo do protocolo experimental utilizado neste trabalho. De 

acordo com o tratamento, a animais foram divididos nos seguintes grupos: sem tratamento 

(“naïve”), tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%), tratados com LPS (0,5 mg/kg) ou 

LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL). Os animais foram mortos à noite (ZT18) após 

duas (ZT16) ou seis horas (ZT14) de tratamento (A) ou de dia (ZT6) após duas (ZT4) ou seis 

horas (ZT0) de tratamento. 

 

5 Dosagem de melatonina e TNF plasmáticos 

 O sangue da aorta abdominal dos animais foi obtido no momento da decapitação 

(aproximadamente 3 mL) utilizando tubos de ensaios (15 mL) contendo cerca de 100 

µL de EDTA (0,5 mM, pH 8,0), a fim de evitar a coagulação. O sangue foi centrifugado 

(2000 x g, 40 min) para a obtenção do plasma o qual foi congelado a – 80°C até o 

momento do uso. 

 As concentrações plasmáticas de TNF e melatonina foram quantificadas com 

conjunto de diagnóstico comercial (“rat TNF-alpha ELISA ready-set-go kit”, 

Grupos:

•Naïve

•Veículo

•LPS 0,5 mg/kg

•LPS 0,5 mg/kg + MEL 3,0 mg/kg 

A
ZT 12
19h00

– Tratamentos

ZT 0
7h00

– Eutanásia

ZT 16
23h00

ZT 18
01h00

B
ZT 0
07h00

– Tratamentos

– Eutanásia

ZT 4
11h00

ZT 6
13h00
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eBioscience e “melatonin ELISA kit”, IBL International, com limite de detecção de 8,0 

pg/mL e 3,0 pg/mL, respectivamente) por meio da técnica imunoenzimática conhecida 

como ELISA (do inglês, “enzyme-linked immunosorbent assay”), de acordo com as 

instruções do fabricante. As placas foram lidas em espectrofotômetro (SpectraMAX 

250, Molecular Devices, CA, EUA) à 450 nm para TNF e 405 nm para melatonina. 

 

6 Extração do RNA total 

 As glândulas pineais dos animais foram coletadas no momento da morte e 

congeladas a seco a -80°C até o momento do uso. A extração do RNA total foi realizada 

utilizando o reagente Trizol (1,0 mL). Após homogeneização, foi adicionado 

clorofórmio (100 µL), e a amostra agitada manualmente e mantida por três minutos à 

temperatura ambiente. Posteriormente, a amostra foi centrifugada (12000 x g, 15 min, 

4°C) e o extrato de RNA total retido na fase aquosa foi transferida para outro tubo. A 

precipitação do RNA foi feita com isopropranol (250 µL, 10 min, TA) seguida de 

centrifugação (12000 x g, 10 min, 4°C). O sobrenadante foi removido e o “pellet” 

lavado duas vezes com etanol (75%) e novamente centrifugado (7500 x g, 5 min, 4°C). 

O excesso de etanol foi evaporado à temperatura ambiente por 10 minutos. Para melhor 

purificação das amostras, o “pellet” foi ressuspenso em solução aquosa de acetato de 

sódio (10%, 1 M, pH 5,2) e etanol (2,5%) e mantido a – 20°C por 18 horas. Após este 

período, a amostra foi novamente centrifugada (20000 x g, 30 min, 4°C) e o RNA foi 

ressuspenso em água estéril para injeção (RNAse “free”). A quantificação do RNA total 

foi feita pelo espectrofotômetro ND-1000 (Nanodrop, Wilmintong, DE, EUA). 
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7 RT-PCR 

 A construção do DNA complementar (cDNA) foi realizada utilizando-se 1,0 µL 

de “primers” randômicos (50 ng), 1,0 µL de dNTPs (10 mM), 0,5 µg de RNA total 

extraído e água de injeção (RNAse “free”) até completar o volume final de 13 µL. As 

amostras foram incubadas a 65°C por 5 min (termociclador Eppenfort®) e resfriadas em 

banho de gelo. Em seguida, adicionou-se 4,0 µL de tampão para PCR (5x), 1,0 µL de 

ditiotreitol e 1,0 µL da enzima transcriptase reversa SuperScript II (200U/µL). Para 

geração do cDNA, as amostras foram incubadas por 5 min a 25°C, 55 min a 50°C e 15 

min a 10°C (termociclador Eppenfort®). O cDNA resultante foi armazenado a – 20°C 

até o momento do uso. 

 

8 Determinação da transcrição do gene Aanat por RT-PCR em 

tempo real 

 A transcrição do gene que codifica a enzima AA-NAT foi determinada pela 

incubação do cDNA construído (1,0 µL) com os “primers” senso e antisenso (330 nM) e 

com iQ SYBER Green Supermix (mix 2x, 50% do volume final, 20 µL), que contém, 

entre outros componentes, a iTaq DNA polimerase. A normalização interna dos dados 

foi feita utilizando-se “primers” específicos (25 nM) da proteína ribossomal 18S. A 

fluorescência deste ensaio foi obtida pelo fluoróforo Syber Green que se intercala ao 

DNA dupla-fita.  

 A amplificação da transcrição do gene da Aanat, foi realizada pelo aparelho 

iCycler (BioRad Laboratories®). A denaturação (7 min, 95°C) foi seguida por 40 ciclos 

de amplificação (10 s de denaturação a 95°C e 1 min de anelamento e elongamento a 

60°C). A amplificação de produtos inespecíficos foi verificada por “melting curves” 
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feita ao final do experimento e analisadas para cada amostra. Nesta fase, a temperatura 

baixa 1°C a intervalos de tempo determinados e o pico de fluorescência é obtido em 

cada poço, numa temperatura que coincide com o Tm (do inglês, “melting 

temperature”) do produto esperado. A presença de produtos inespecíficos é averiguada 

quando picos de fluorescência em Tms diferentes da curva são formados. Água e RNA 

de pineais não incubadas com transcriptase reversa foram utilizadas como controle 

negativo. 

 Os “primers” (senso e antisenso) utilizados para Aanat e 18S foram: 5’-

AGCGCGAAGCCTTTATCTCA-3’, 5’-AAGTGCCGGATCTCATCCAA-3’, 5’-

CGGCTACCACATCCAAGGAA-3’ e 5’-GCTGGAATTACCGCGGCT-3’, 

respectivamente. 

A concentração do RNAm foi calculada usando-se o valor do “threshold cycle” 

(Ct) da amplificação dos genes alvos. A quantificação relativa foi feita pela fórmula 2-

∆∆Ct, onde ∆∆Ct representa a diferença entre os ciclos normalizada pela referência 

interna (18S) e um calibrador (glândulas pineais de animais mortos de dia). 

 

9 Cultura de células endoteliais 

 O procedimento de isolamento de células endoteliais foi realizado segundo 

adaptação do protocolo de Chen e colaboradores (1995), mais recentemente descrito por 

Tamura e colaboradores (2010). As células endoteliais são obtidas por migração celular 

da microcirculação sanguínea do músculo cremaster, responsável pelo recobrimento dos 

testículos. 

 Os animais foram mortos por decapitação e os corpos banhados em etanol 70%. 

O músculo cremaster foi retirado utilizando pinça e tesoura cirúrgicas e lavado em PBS 

(do inglês “phosphate buffer saline”, composição: NaCl 125 mM, Na2HPO4 2 mM, 
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NaH2PO4 2 mM e KCl 5 mM). Em ambiente estéril, o tecido foi novamente lavado e 

cortado em pedaços de aproximadamente 2x2 mm. Em uma placa de 24 poços foram 

colocados dois pedaços por poço e após aproximadamente cinco minutos foram 

cobertos com 700 µL de meio DMEM suplementado com 20% de soro fetal bovino. As 

placas foram mantidas em estufa (37°C, 5% CO2) e os tecidos foram retirados após 48 

horas. 

 Segundo Chen, somente as células endoteliais migram para a placa neste período 

de incubação. Células sanguíneas são excluídas após trocas de meio. Além disso, este 

procedimento já foi caracterizado por nosso grupo através de marcadores específicos de 

células endoteliais (anti-fator de Von Willebrand e anti-CD31). 

 Após a retirada dos tecidos, as células endoteliais são mantidas em estufa e o 

meio trocado a cada 48 horas. Ao atingirem confluência, após aproximadamente 16 

dias, as células são utilizadas para os ensaios de imunocitoquímica e adesão de 

neutrófilos in vitro. Para isso, poços em confluência são selecionados, lavados com PBS 

e as células são soltas por estímulo mecânico junto com pancreatina (1:9 diluída em 

PBS) por cinco minutos. A utilização da pancreatina é menos agressiva que a tripsina. A 

ação da pancreatina é bloqueada pela adição de 1,0 mL de meio DMEM suplementado 

com soro fetal bovino (20%). As células são então replaqueadas na concentração de 1,0 

x 104 células por poço em um volume total de 200 µL em lâminas com 8 poços (Lab-

Tek “chamber slide”, Nalge Nunc International, NY, EUA) e placas de 96 poços para 

ensaio de adesão.  

 

10 Ensaio de imunocitoquímica por microscopia confocal 

Para os ensaios descritos abaixo, foram utilizadas células de primeira passagem 

após 48 horas do plaqueamento. 
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Para a quantificação da expressão da enzima iNOS as células foram lavadas, 

fixadas com solução acetona + metanol (1:1, -20°C, 15 min) e permeabilizadas com 

incubação com 0,2% Triton-x100 diluído em PBS (30 min, TA) para posterior 

incubação com anticorpo anti-NOS2 conjugado a TRITC (1:50, overnight, Santa Cruz 

Biotechnology).  

Para quantificar a expressão das moléculas de adesão, ICAM-1 e PECAM-1, as 

células foram incubadas com os anticorpos anti-CD54 conjugado a FITC (1:50, 4°C, 20 

min, BD Pharmingen) ou anti-CD31 conjugado a PE (1:50, 4°C, 20 min, BD 

Pharmingen), respectivamente. Posteriormente, foram fixadas com solução acetona + 

metanol (1:1, -20°C, 15 min). Como controle positivo, células endoteliais obtidas de 

animais “naïve” e mortos durante o dia foram incubadas com LPS (1,0 µg/mL, 4h). Este 

procedimento foi realizado para cada ensaio independente.  

Todas as lâminas foram montadas com solução glicerol diluída em PBS (1:1), e 

a leitura realizada em microscopia confocal (LSM 510; Carl Zeiss, Jena, Germany). A 

marcação realizada com TRITC foi excitada a 543 nm (laser HeNe) e a fluorescência 

observada com um filtro de emissão de 560-575 nm. FITC e PE foram excitados a 488 

nm (laser Argônio) e 543 nm e as fluorescências emitidas a 515-530 nm e 560-575 nm, 

respectivamente. 

Para a quantificação da expressão da iNOS, ICAM-1 e PECAM-1, foram 

selecionados aleatoriamente três campos de cada cultura contendo de 4-6 células. A 

quantificação foi realizada utilizando o aplicativo ROI do software LSM 510 (Carl 

Zeiss, Jena, Germany), o qual seleciona a área de cada célula e quantifica a 

fluorescência emitida. 
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11 Obtenção de neutrófilos 

Neutrófilos foram obtidos a partir do sangue (cerca de 10 mL) retirado com 

seringa contendo aproximadamente 100µL de EDTA (0,5 M, pH 8,0) da aorta de ratos 

machos anestesiados por inalação de éter. O uso do éter faz-se necessário para 

otimização da obtenção dos neutrófilos, reduzindo a quantidade de animais necessários 

para o experimento. Os polimorfonucleares (PMN) foram recuperados por extração de 

Percoll: 5 mL de sangue adicionado a 3 mL de Percoll (Sigma) 56% em PBS. Após a 

centrifugação 1000 x g por 40 min, a interface contendo os polimorfonucleares foi 

retirada e os eritrócitos foram lisados por choque hipotônico em solução de lise (NH4Cl 

8,3 g/L, NaHCO3 1,0 g/L) após centrifugação (1500 x g, 10 min, 4°C). Este método 

permite a obtenção de uma solução com aproximadamente 80% de neutrófilos. As 

células foram ressuspensas em solução salina de Hanks balanceada (HBSS, composição 

em g/L: NaCl 8,12; KH2PO4 0,06; MgSO4.7H20 0,246; CaCl2 0,14; NaHCO3 0,25; 

Na2HPO4 0,071; KCl 0,4; glicose 1,00). 

 

12 Ensaio de adesão neutrófilo-endotélio in vitro 

Como descrito anteriormente, as células endoteliais dos diferentes grupos foram 

repassadas para placa de 96 poços na concentração de 1,0 x 104 células/poço (200 µL 

/poço) e mantidas em estufa (37°C, 5% CO2) até atingirem confluência 

(aproximadamente cinco dias).  

As células foram lavadas com solução HBSS e os neutrófilos adicionados (50 

µL/poço contendo 5,0 x 104 neutrófilos/poço) e incubados por 30 min. Após este 

período os neutrófilos não aderidos foram retirados por lavagem com HBSS. Foram 

então adicionados 50 µL de tampão fosfato contendo 0,5% do agente solubilizante 

hexadeciltrimetilamonio. 
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A quantidade de polimorfonucleares aderidos foi avaliada pelo ensaio 

colorimétrico de dosagem da enzima mieloperoxidase, realizado da seguinte maneira: 

incubação por 5 min com tetrametilbenzidina (TMB, 1,6 mM, 25 µL) seguido de 

incubação por 2 min com H2O2 (0,5 mM, 100 µL). A velocidade da reação foi reduzida 

por adição de H2SO4 (1 M, 50 µL). A absorbância foi determinada em leitor 

(SpectraMAX 250, Molecular Devices, CA, EUA)  em 450 nm. A quantidade de células 

aderidas foi determinada utilizando-se uma curva padrão com quantidades conhecidas 

de neutrófilos (figura 6). 

 

Figura 6 Figura 6 Figura 6 Figura 6 ––––    Ensaio de adesão de neutrófilos Ensaio de adesão de neutrófilos Ensaio de adesão de neutrófilos Ensaio de adesão de neutrófilos in vitroin vitroin vitroin vitro. . . . O número de neutrófilos aderidos às 

células endoteliais é determinado a partir da reação imunoenzimática da enzima 

mieloperoxidase presente nos neutrófilos. A quantificação é realizada por uma curva padrão 

de valores de neutrófilos conhecidos (A, B). Células endoteliais em confluência com (D) ou 

sem (C) neutrófilos aderidos. Seta indica neutrófilo aderido à célula endotelial. Barra de escala 

= 50 µm (adaptado de Tamura et al., 2010). 

 

13 Análise estatística 

Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) dos 

valores dependentes de cada condição experimental. A comparação entre dois grupos 
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foi feita através do teste “t” de Student e a comparação de mais de dois grupos, por 

análise de variância (“one-way ANOVA”) seguida pelo teste de Newman-Keuls. A 

análise de regressão linear foi realizada por análise de variância para determinação dos 

“slopes” (expressos como média ± EPM) e a correlação foi feita pelo coeficiente de 

Pearson. A probabilidade de 5% (p<0,05) foi considerada como diferenças 

significativas entre os grupos. Toda a análise estatística foi feita por meio do software 

GraphPad Prism® versão 5.00 (GraphPad Software©). 
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IV.IV.IV.IV. RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADOSSSS    

    

1 TNF circulante 

O TNF, citocina produzida durante as primeiras horas da montagem de uma 

resposta inflamatória, reduz a produção de melatonina pela glândula pineal (Fernandes 

et al., 2006). Por outro lado, em modelos de sepse, melatonina inibe a produção de TNF 

induzida por LPS (Carrillo-Vico et al., 2005b). Constatamos que animais “naïve” ou 

aqueles injetados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%) não apresentaram TNF 

detectável no plasma. A administração de LPS (0,5 mg/kg) por duas horas induz o 

aumento de TNF circulante, que é reduzido pela administração concomitante de 

melatonina (3,0 mg/kg; figura 7). Nos animais tratados seis horas antes da morte, ainda 

é possível detectar TNF plasmático, no entanto, em concentrações aproximadamente 12 

vezes menores. Neste momento, o efeito da melatonina sobre o LPS não é mais 

observado.  
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Figura 7 Figura 7 Figura 7 Figura 7 ----    Quantificação de TNF plasmático após tratamento com LPS. Quantificação de TNF plasmático após tratamento com LPS. Quantificação de TNF plasmático após tratamento com LPS. Quantificação de TNF plasmático após tratamento com LPS. O plasma dos animais 

foi coletado no momento da morte (ZT18) após terem sido tratados 2h ou 6h antes com LPS 

(0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL). Animais controles não receberam 

qualquer tratamento (“naïve”) ou foram tratamentos com veículo (salina 0,9% + etanol 5%). 

Nestes, a concentração plasmática de TNF não foi detectável (N.D.). A concentração 

plasmática de TNF foi determinada pela técnica de ELISA. Os dados estão apresentados como 

média ± EPM. n = 4 a 8 animais por grupo, 
a 
significativamente diferente em relação ao grupo 

tratado com LPS 2h antes da morte (p < 0,05).  

 
2 LPS e a inibição do pico noturno de melatonina plasmática 

A teoria do eixo imune-pineal presume que o tratamento com LPS deve reduzir 

de forma transiente a produção de melatonina pela glândula pineal e com isto diminuir a 

concentração de melatonina no plasma. Desta forma, avaliamos o efeito da 

administração endovenosa de LPS realizado em ZT16 ou ZT12 sobre a concentração 

plasmática de melatonina e a transcrição do gene Aanat em pineais retiradas em ZT18. 

Desta forma, foi observado o efeito do LPS duas ou seis horas após a injeção. 

Considerando o pico de produção noturna de melatonina, a morte dos animais foi 

sempre realizada à noite em ZT18.  
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2.1 Efeito do LPS na inibição da melatonina produzida pela glândula 

pineal 

LPS (0,5 mg/kg) reduz significativamente a concentração de melatonina no 

plasma obtido em ZT18 quando comparado com o obtido de animais “naïve” ou 

injetados com veículo (figura 8A). Glândulas pineais retiradas dos mesmos animais 

foram usadas para avaliar o efeito de LPS sobre a enzima chave na síntese de 

melatonina, AA-NAT. Foi observada uma redução da transcrição gênica da Aa-nat, 

avaliada por RT-PCR em tempo real, em pineais retiradas de animais tratados com LPS, 

quando comparada com o grupo “naïve” ou veículo (figura 8B). Neste caso, foi 

observado que os animais injetados apenas com veículo apresentaram menor transcrição 

do gene Aanat que os animais “naïve”. A redução simultânea da concentração 

plasmática de melatonina e da transcrição do gene Aa-nat sugere que LPS induz uma 

redução da síntese de melatonina pela glândula pineal.  

O tratamento concomitante com LPS + melatonina (3,0 mg/kg) promoveu um 

aumento de cerca de seis vezes na melatonina circulante, sem modificar o efeito 

inibitório do LPS sobre a transcrição gênica (figura 8). 
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Figura 8 Figura 8 Figura 8 Figura 8 ----    Inibição da produção da melatonina noturna por LPS.Inibição da produção da melatonina noturna por LPS.Inibição da produção da melatonina noturna por LPS.Inibição da produção da melatonina noturna por LPS. (A) Avaliação da 

concentração plasmática de melatonina realizada por ELISA. O plasma dos animais foi 

coletado no momento da morte (ZT18) após duas horas (ZT16) de tratamento endovenoso 

com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL). Plasma de animais 

injetados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%) e de animais não tratados (“naïve”) foram 

utilizados como controle. (B) As glândulas pineais dos mesmos animais foram coletadas para 

determinação da transcrição gênica da enzima AA-NAT por RT-PCR em tempo real. A 

transcrição gênica de cada grupo corresponde ao aumento no conteúdo de RNAm da Aa-nat 

em relação ao conteúdo obtido em glândulas pineais de animais mortos durante o dia, fase na 

qual esta atividade é mínima. Os dados estão apresentados como média ± EPM. n = 4 a 10 

animais por grupo, 
a
 estatisticamente diferente em relação aos animais “naïve” (p < 0,05), 

b
 

estatisticamente diferente em relação aos animais tratados com veículo (p < 0,05) e 
c
 

estatisticamente diferente em relação aos animais tratados com LPS (p < 0,001). 

 
A inibição da produção de melatonina noturna não ocorre quando os animais são 

tratados seis horas antes da morte (figura 9). Os animais injetados com LPS + 

melatonina ainda apresentaram concentrações plasmáticas de melatonina 

significativamente acima dos demais. No entanto, o aumento agora era apenas cerca de 

três vezes. Estes experimentos definiram os grupos experimentais a serem usados no 

decorrer deste trabalho, de forma a termos um grupo formado por animais injetados com 
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LPS que estão no processo de montagem da resposta inflamatória (duas horas) e um 

segundo grupo em que esta fase já foi ultrapassada (seis horas). 
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Figura 9 Figura 9 Figura 9 Figura 9 ----    Melatonina noturna após seis horas de tratamento com LPS. Melatonina noturna após seis horas de tratamento com LPS. Melatonina noturna após seis horas de tratamento com LPS. Melatonina noturna após seis horas de tratamento com LPS. O plasma de animais 

tratados com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) no ZT12 e 

mortos após seis horas do tratamento foram coletados para dosagem da concentração 

plasmática de melatonina por ELISA. Animais injetados com veículo (salina 0,9% + etanol 

5%) ou não tratados (“naïve”) foram considerados como controles. Os dados estão 

apresentados como média ± EPM. n = 4 a 10 animais por grupo, 
a
 estatisticamente diferente 

em relação aos demais grupos (p < 0,001). 

 

3 Efeito ex-vivo do LPS sobre as células endoteliais 

Foram feitas culturas de células endoteliais obtidas de animais tratados ou não 

com LPS e mortos duas ou seis horas após o tratamento. Para avaliar o estado de 

ativação destas células em cultura foi avaliada a expressão de iNOS, ICAM-1 e 

PECAM-1 por técnica de imunofluorescência. Além disso, foi avaliada a funcionalidade 

destas células através de um ensaio de adesão de neutrófilos in vitro. 
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3.1  Ativação das células endoteliais após injeção de LPS  

Após 18 dias em cultura, células endoteliais obtidas de animais tratados com 

LPS em ZT16 e mortos após duas horas, apresentaram maior estado de ativação que 

células obtidas de animais injetados com veículo ou animais não tratados. A expressão 

de iNOS, ICAM-1 e PECAM-1 é maior em células retiradas de animais tratados com 

LPS quando comparada àquela de células obtidas de animais controle (figuras 10 e 11). 

Este efeito é revertido quando o tratamento com LPS é realizado seis horas antes da 

morte (figura 11). A injeção de melatonina juntamente com LPS duas horas antes da 

morte dos animais foi capaz de reduzir a expressão destas moléculas a níveis basais 

(figuras 10 e 11). 



 

Figura 10 Figura 10 Figura 10 Figura 10 ––––    Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após 

tratamento tratamento tratamento tratamento ex ex ex ex vivovivovivovivo    com LPS. com LPS. com LPS. com LPS. 

com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) e mortos à noite após 

duas horas do tratamento. A expressão de iNOS (anti

PECAM-1 (anti-CD31) foi avaliada por imunofluorescência em microscopia confocal. Células 

obtidas de animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%) ou animais não tratados 

(“naïve”) foram consideradas controles. As imagens estão representadas com contraste de fase 

(fundo claro) ou apenas com a fluorescência emitida pelo marcador (fundo escuro) de um 

mesmo campo. Barra de escala: 50 µm.

Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após 

com LPS. com LPS. com LPS. com LPS. Reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados 

com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) e mortos à noite após 

duas horas do tratamento. A expressão de iNOS (anti-NOS2), ICAM-

31) foi avaliada por imunofluorescência em microscopia confocal. Células 

obtidas de animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%) ou animais não tratados 

(“naïve”) foram consideradas controles. As imagens estão representadas com contraste de fase 

(fundo claro) ou apenas com a fluorescência emitida pelo marcador (fundo escuro) de um 

mesmo campo. Barra de escala: 50 µm. 

Resultados 61 

 

Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após Expressão da enzima iNOS e moléculas de adesão em células endoteliais após 

Reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados 

com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) e mortos à noite após 

-1 (anti-CD54) e 

31) foi avaliada por imunofluorescência em microscopia confocal. Células 

obtidas de animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%) ou animais não tratados 

(“naïve”) foram consideradas controles. As imagens estão representadas com contraste de fase 

(fundo claro) ou apenas com a fluorescência emitida pelo marcador (fundo escuro) de um 
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Figura 11 Figura 11 Figura 11 Figura 11 ----    Reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS. Reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS. Reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS. Reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS. Células 

endoteliais mantidas em cultura até atingirem confluência foram obtidas do músculo 

cremaster de animais tratados com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (0,3 mg/kg, 

LPS+MEL) 2h ou 6h antes da morte (ZT18.) Animais injetados com veículo (salina 0,9% + 

etanol 5%) e animais não tratados (“naïve”) foram considerados como controles. A expressão 

de iNOS (A), ICAM-1 (B) e PECAM-1 (C) foi analisada por imunofluorescência em 

microscopia confocal. Os dados estão normalizados em porcentagem em relação ao grupo 

“naïve” e apresentados como média ± EPM. n = 4 a 5 animais por grupo, 
a
 estatisticamente 

diferente dos grupos veículo e “naïve” (p < 0,05) e 
b
 estatisticamente diferente do grupo 

tratado com LPS 2h antes da morte (p < 0,05). 

 

3.2 Ensaio de adesão de neutrófilos in vitro 

Funcionalmente, células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS duas 

horas antes da morte aderem mais neutrófilos que células obtidas de animais “naïve” ou 

injetados com veículo (figura 12). A injeção com melatonina reverteu o efeito induzido 

por LPS. Após seis horas de tratamento, a capacidade de adesão de neutrófilos não 

apresentou diferenças estatísticas entre os grupos (figura 12).  
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Figura 12 Figura 12 Figura 12 Figura 12 ---- Capacidade de adesão de neutrófilos de células endoteliais após tratamentoCapacidade de adesão de neutrófilos de células endoteliais após tratamentoCapacidade de adesão de neutrófilos de células endoteliais após tratamentoCapacidade de adesão de neutrófilos de células endoteliais após tratamento    com com com com 

LPS.LPS.LPS.LPS. Células endoteliais foram obtidas do músculo cremaster de animais tratados com LPS 

(0,5 mg/kg, ZT12 – 6h ou ZT16 – 2h) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL, ZT12 – 

6h ou ZT16 – 2h) e mantidas em cultura até confluência. A capacidade de adesão de 

neutrófilos foi avaliada in vitro por ensaio colorimétrico da enzima mieloperoxidase e os 

resultados foram normalizados por porcentagem em relação ao grupo não tratado (“naïve”). 

Animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 5%) foram utilizados como controle 

experimental do tratamento. Os dados estão apresentados como média ± EPM. n = 4 animais 

por grupo, 
a
 estatisticamente diferente em relação ao grupo tratado com veículo ou “naïve” (p 

< 0,05), 
b
 estatisticamente diferente em relação ao grupo tratado com LPS 2h antes da morte 

(p < 0,05). 

 

4 Efeito da hora do dia na reatividade de células endoteliais em 

cultura 

Os dados acima apresentados demonstraram que a melatonina reduziu o efeito 

induzido por LPS. Como a melatonina é um hormônio presente em elevadas 

concentrações durante a fase de escuro, nosso próximo passo foi avaliar se as células 

endoteliais obtidas de animais não tratados e mortos de dia ou à noite apresentavam 

diferenças na sua reatividade. Para isso, utilizamos células endoteliais de animais 

mortos no ZT18, correlacionando com o pico de produção de melatonina, ou no ZT6. 
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Dessa forma, criou-se protocolos experimentais nos quais animais foram mortos à noite 

ou de dia. Avaliamos a reatividade destas células por meio da expressão de iNOS, 

ICAM-1 e PECAM-1 por ensaios de imunofluorescência e ainda pelo ensaio funcional 

de adesão de neutrófilos. 

 

4.1 Estado de ativação das células endoteliais dependente da hora de 

obtenção 

A produção de melatonina atinge seu pico na fase de escuro, sendo 

aproximadamente 100 vezes maior do que os níveis observados durante a fase de claro. 

Conforme esperado, animais mortos durante a noite (ZT18) apresentaram maior 

concentração plasmática de melatonina do que animais mortos durante o dia (ZT6, noite 

= 110,1 ± 8,41 pg/ml, dia = 29,5 ± 5,46 pg/ml; p < 0,001). 

Após 16 dias em cultura, células endoteliais obtidas de animais mortos à noite 

estavam menos ativadas que células obtidas de animais mortos de dia. A expressão de 

iNOS, ICAM-1 e PECAM-1 foi maior em células obtidas no ZT6 que as obtidas no 

ZT18 (figuras 13 e 14).  

 



 

Figura 13 Figura 13 Figura 13 Figura 13 ––––    Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. 

iNOS (anti-NOS2), ICAM-1 (anti

em microscopia confocal de células endoteliais obtidas de animais mortos durante o dia ou à 

noite. As imagens estão representadas com contraste de fase (fundo claro) ou apenas com a 

fluorescência emitida pelo marcador (fundo escuro) de um mesmo campo. Barra de escala: 50 

µm. 

 

Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. 

1 (anti-CD54) e PECAM-1 (anti-CD31) por imunofluorescência 

cal de células endoteliais obtidas de animais mortos durante o dia ou à 

noite. As imagens estão representadas com contraste de fase (fundo claro) ou apenas com a 

fluorescência emitida pelo marcador (fundo escuro) de um mesmo campo. Barra de escala: 50 
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Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Reatividade de células endoteliais obtidas em diferentes horários. Expressão de 

CD31) por imunofluorescência 

cal de células endoteliais obtidas de animais mortos durante o dia ou à 

noite. As imagens estão representadas com contraste de fase (fundo claro) ou apenas com a 

fluorescência emitida pelo marcador (fundo escuro) de um mesmo campo. Barra de escala: 50 
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 Figura 14 Figura 14 Figura 14 Figura 14 ----    Reatividade de células endoteliais dependente da hora do dia de obtenção. Reatividade de células endoteliais dependente da hora do dia de obtenção. Reatividade de células endoteliais dependente da hora do dia de obtenção. Reatividade de células endoteliais dependente da hora do dia de obtenção. 

Células endoteliais foram obtidas do músculo cremaster de animais mortos durante a noite 

(ZT18) ou durante o dia (ZT6) e mantidas em cultura até confluência. A expressão de iNOS 

(A), ICAM-1 (B) e PECAM-1 (C) foi avaliada por imunofluorescência em microscopia 

confocal. Os dados são normalizados em porcentagem em relação aos animais mortos de dia e 

apresentados como média ± EPM. n = 4 a 8 animais por grupo. 

 

Ao avaliar funcionalmente a capacidade de adesão in vitro, as células obtidas 

durante a noite possuem menor capacidade de aderir neutrófilos que células obtidas de 

dia (figura 15), conforme a expressão de moléculas de adesão, sugerindo, novamente, 

que a menor capacidade de adesão das células obtidas à noite é decorrente da menor 

expressão de moléculas de adesão. 
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Figura 15 Figura 15 Figura 15 Figura 15 ----    Adesão de neutrófilos em células endoteliais obtidas em diferentes horários. Adesão de neutrófilos em células endoteliais obtidas em diferentes horários. Adesão de neutrófilos em células endoteliais obtidas em diferentes horários. Adesão de neutrófilos em células endoteliais obtidas em diferentes horários. 

Células endoteliais obtidas do músculo cremaster de animais mortos durante o dia ou à noite 

e mantidas em cultura até confluência foram replaqueadas para o ensaio de adesão de 

neutrófilos in vitro. Os dados são apresentados como média ± EPM dos valores em 

porcentagem normalizados em relação ao grupo dia. n = 5 animais por grupo. 

 

5 Efeito do LPS durante o dia 

Visto que células endoteliais se encontram mais ativadas durante o dia quando 

comparadas com células obtidas durante a noite, avaliamos a reatividade destas células 

frente a um estímulo por LPS administrado durante o dia. Foi realizada a administração 

endovenosa de LPS (0,5 mg/kg) duas (ZT4) ou seis horas (ZT0) antes da morte, que foi 

realizada sempre no ZT6, correspondente a 12 horas de diferença do pico de produção 

noturna de melatonina. Para melhor visualização e comparação entre os resultados, 

colocaremos novamente os dados já apresentados acima, referente aos grupos 

experimentais tratados durante a noite. 

 

5.1  Avaliação da produção de TNF 

O tratamento com LPS duas horas (ZT4) antes da morte realizada durante o dia 

induziu um aumento plasmático de TNF em relação aos animais “naïve” ou tratados 

com veículo, os quais não apresentaram níveis detectáveis de TNF plasmático. Por 
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outro lado, apesar de a melatonina mostrar uma tendência na redução do efeito do LPS, 

essa diferença não é estatisticamente significativa entre os animais tratados durante o 

dia com LPS + melatonina ou somente LPS (figura 16).  
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Figura 16 Figura 16 Figura 16 Figura 16 ----    Avaliação da concentração plasmática de TNF de acordo com o horário do Avaliação da concentração plasmática de TNF de acordo com o horário do Avaliação da concentração plasmática de TNF de acordo com o horário do Avaliação da concentração plasmática de TNF de acordo com o horário do 

estímulo. estímulo. estímulo. estímulo. O plasma de animais tratados com LPS (0,5 mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 

mg/kg, LPS+MEL) duas  horas antes da morte (ZT6 – dia ou ZT18 - noite) foi coletado para 

análise do TNF plasmático por ELISA. Animais injetados com veículo (salina 0,9% + etanol 

5%) ou não tratados (“naïve”) não apresentaram níveis detectáveis (N.D.) de TNF. Os dados 

são apresentados como média ± EPM. n = 4 a 8 animais por grupo, 
a 
estatisticamente diferente 

em relação aos animais tratados com LPS injetado à noite (p < 0,05). 

 

5.2 Efeito ex-vivo do LPS sobre as células endoteliais obtidas de 

animais mortos durante o dia  

Células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS durante o dia estão 

mais ativadas que células obtidas de animais “naïve” ou tratados com veículo. 

Semelhante aos grupos que receberam tratamento durante a noite, a expressão de iNOS 

e moléculas de adesão é maior em células obtidas de animais tratados com LPS duas 

horas antes da morte (figuras 17 e 18 A, B e C). Da mesma forma, a capacidade de 



 

adesão de neutrófilos é maior em c

injeção de LPS (figura 18 D)

administrado durante o dia (figuras 17 e 18). 

tratamento de LPS durante o dia ou durante a noite sug

processo inflamatório é iniciada independente da hora do dia em que o estímulo é dado

e que o efeito do tratamento com melatonina também não depende deste fator

Figura 17 Figura 17 Figura 17 Figura 17 ––––    Expressão da enzima iNOSExpressão da enzima iNOSExpressão da enzima iNOSExpressão da enzima iNOS

de animais tratados com LPS durante o dia.de animais tratados com LPS durante o dia.de animais tratados com LPS durante o dia.de animais tratados com LPS durante o dia.

animais tratados com LPS (0,5mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) duas 

horas antes da morte realizada 

ICAM-1 (anti-CD54) e PECAM

microscopia confocal. Células obtidas de animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 

5%) e de animais não tratados 

representadas com contraste de fase (fundo claro) ou apenas com a fluorescência emitida pelo 

marcador (fundo escuro) de um mesmo campo. Barra de escala: 50 µm.

 

adesão de neutrófilos é maior em células provenientes de animais que receberam a 

injeção de LPS (figura 18 D). A melatonina reverteu o efeito do LPS quando 

administrado durante o dia (figuras 17 e 18). Juntamente, os dados obtidos pelo 

tratamento de LPS durante o dia ou durante a noite sugerem que a montagem do 

processo inflamatório é iniciada independente da hora do dia em que o estímulo é dado

e que o efeito do tratamento com melatonina também não depende deste fator

 

Expressão da enzima iNOSExpressão da enzima iNOSExpressão da enzima iNOSExpressão da enzima iNOS    e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas 

de animais tratados com LPS durante o dia.de animais tratados com LPS durante o dia.de animais tratados com LPS durante o dia.de animais tratados com LPS durante o dia. Reatividade de células endoteliais obtidas de 

animais tratados com LPS (0,5mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) duas 

horas antes da morte realizada durante o dia (ZT6). A expressão de iNOS (anti

CD54) e PECAM-1 (anti-CD31) foi avaliada por imunofluorescência em 

microscopia confocal. Células obtidas de animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 

5%) e de animais não tratados (“naïve”) foram consideradas como controle. As imagens estão 

representadas com contraste de fase (fundo claro) ou apenas com a fluorescência emitida pelo 

marcador (fundo escuro) de um mesmo campo. Barra de escala: 50 µm. 
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élulas provenientes de animais que receberam a 

A melatonina reverteu o efeito do LPS quando 

Juntamente, os dados obtidos pelo 

erem que a montagem do 

processo inflamatório é iniciada independente da hora do dia em que o estímulo é dado, 

e que o efeito do tratamento com melatonina também não depende deste fator. 

 

e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas e moléculas de adesão de células endoteliais obtidas 

Reatividade de células endoteliais obtidas de 

animais tratados com LPS (0,5mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) duas 

durante o dia (ZT6). A expressão de iNOS (anti-NOS2), 

CD31) foi avaliada por imunofluorescência em 

microscopia confocal. Células obtidas de animais tratados com veículo (salina 0,9% + etanol 

(“naïve”) foram consideradas como controle. As imagens estão 

representadas com contraste de fase (fundo claro) ou apenas com a fluorescência emitida pelo 
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FiguraFiguraFiguraFigura    18 18 18 18 ----    Efeito do LPS sobre a reatividade de células endoteliais de acordo com a hora de Efeito do LPS sobre a reatividade de células endoteliais de acordo com a hora de Efeito do LPS sobre a reatividade de células endoteliais de acordo com a hora de Efeito do LPS sobre a reatividade de células endoteliais de acordo com a hora de 

administração.administração.administração.administração. Células endoteliais foram obtidas de animais tratados com LPS (0,5 mg/kg) ou 

LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) duas horas antes da morte (ZT6 – dia ou ZT18 – 

noite). A expressão de iNOS (A) , ICAM-1 (B) e PECAM-1 (C) foi analisada por 

imunofluorescência em microscopia confocal e a capacidade de adesão de neutrófilos (D) 

realizada in vitro por ensaio colorimétrico da enzima mieloperoxidase. Animais tratados com 

veículo (salina 0,9% + etanol 5%) e animais não tratados (“naïve”) foram considerados como 

controles. Os dados estão apresentados como média ± EPM dos valores em porcentagem 

normalizados em relação ao grupo “naïve-dia”. 
a
 estatisticamente diferente em relação ao 

grupo tratado com veículo e “naïve” e 
b
 estatisticamente diferente em relação aos animais 

tratados com LPS, referentes ao mesmo horário de tratamento (p < 0,05). 
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Comparando quantitativamente o tratamento de LPS realizado nos ZT4 e ZT16, 

observamos que o aumento das expressões de iNOS e ICAM-1 foi semelhante entre os 

diferentes horários de tratamento (figura 18 A e B). No entanto, proporcionalmente, este 

aumento é maior nas células obtidas de animais tratados à noite do que de dia, já que os 

níveis basais de expressão dessas moléculas à noite são menores. Assim sendo, o efeito 

proporcional de inibição do LPS decorrente do tratamento com melatonina é maior 

quando realizado à noite (figura 18 A e B). Por outro lado, quando analisamos a 

expressão de PECAM-1 e a adesão de neutrófilos, células obtidas de animais tratados 

com LPS à noite expressaram menor quantidade de PECAM-1 e aderiram menos 

neutrófilos que células obtidas de animais tratados com LPS durante o dia (figura 18 C e 

D).  

O estado de ativação de células endoteliais obtidas de animais tratados durante o 

dia com LPS seis horas antes da morte não apresentou diferenças estatísticas em relação 

aos animais “naïve” ou injetados com veículo (figura 19).  
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Figura 19 Figura 19 Figura 19 Figura 19 ----    Reatividade de células endoteliais após seis horas de tratamento com LPS.Reatividade de células endoteliais após seis horas de tratamento com LPS.Reatividade de células endoteliais após seis horas de tratamento com LPS.Reatividade de células endoteliais após seis horas de tratamento com LPS. 

Avaliação da reatividade de células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS (0,5 

mg/kg) ou LPS + melatonina (3,0 mg/kg, LPS+MEL) seis horas antes da morte (ZT6). A 

expressão de iNOS (A), ICAM-1 (B) e PECAM-1 (C), determinada por imunofluorescência 

em microscopia confocal, e a capacidade de adesão de neutrófilos não apresentam diferenças 

significativas entre os grupos experimentais e o grupo controle (veículo). Os dados são 

apresentados como média ± EPM dos valores em porcentagem normalizados em relação ao 

grupo de animais que não receberam nenhum tratamento (“naïve”). n = 3 a 4 animais por 

grupo. 

 

6 Células endoteliais são primadas pela concentração 

plasmática de melatonina  

Os dados anteriores, de uma forma geral, sugerem que a concentração de 

melatonina plasmática na hora em que os animais foram mortos prima as células 

endoteliais conferindo as mesmas capacidades de adesão de neutrófilos e expressão de 

moléculas de adesão que são mantidas por vários dias e gerações em cultura. Para 
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avaliar esta hipótese levantada a partir de nossos dados experimentais, passamos a 

avaliar a correlação entre expressão das moléculas de adesão (ICAM-1 e PECAM-1) e 

da enzima iNOS com a concentração plasmática de melatonina na hora da morte dos 

animais. Para compor a figura 20 usamos todos os dados experimentais obtidos de 

animais mortos à noite independente dos grupos, apenas considerando a correlação de 

iNOS, ICAM-1 e PECAM-1 com a melatonina plasmática, animal por animal. 

Quando há elevadas concentrações de melatonina plasmática, a atividade das 

células endoteliais é menor (figura 20). Esta nova forma de analisar os dados reforça 

que as células endoteliais têm uma memória celular que preserva as informações 

decorrentes dos níveis plasmáticos de melatonina.  

0 50 100 150 200
0

125

250

iNOS

Melatonina pg/ml

%
 F

lu
or

es
cê

nc
ia

0 50 100 150 200
0

200

400
ICAM-1

Melatonina pg/ml

%
 F

lu
or

es
cê

nc
ia

0 50 100 150 200
0

200

400
PECAM-1

Melatonina pg/ml

%
 F

lu
or

es
cê

nc
ia

A B C

Figura 20 Figura 20 Figura 20 Figura 20 ----    Correlação entre a concentração plasmátCorrelação entre a concentração plasmátCorrelação entre a concentração plasmátCorrelação entre a concentração plasmática de melatonina e a atividade de células ica de melatonina e a atividade de células ica de melatonina e a atividade de células ica de melatonina e a atividade de células 

endoteliais. endoteliais. endoteliais. endoteliais. A concentração plasmática de melatonina é inversamente correlacionada com a 

expressão de iNOS (A), ICAM-1 (B) e PECAM-1 (C) analisada por imunofluorescência. Para 

obtenção desses resultados, foi comparado animal por animal independente do grupo 

experimental ao qual pertence, considerando, portanto, apenas a concentração de melatonina no 

plasma com o efeito observado nas células endoteliais. Os resultados são apresentados de acordo 

com o coeficiente de Pearson (Pearson’s r= -0,692, -0,477 e -0,189; limite de confiança =-0,869 a -

0,360, -0,754 a -0,057 e -0,763 a -0,146; p = 0,0007, 0,029 e 0,009, sempre nesta ordem: iNOS, 

ICAM-1 e PECAM-1).  
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V.V.V.V. DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO    

 

Por constituírem a interface entre a corrente sanguínea e o tecido adjacente e 

participarem da regulação do tônus vascular e da resposta inflamatória, as células 

endoteliais são alvos de diversos estudos. Dependendo das condições em que o 

organismo se encontra, a camada endotelial pode estar ativada ou em repouso. Frente a 

um estímulo inflamatório, as células endoteliais são ativadas a fim de responderem 

prontamente, apresentando maior capacidade de adesão de leucócitos que células em 

estado quiescente (para revisão, Michelis, 2003). Estudos em terapia celular encontram 

dificuldades devido à heterogeneidade de culturas celulares, sobretudo em relação aos 

parâmetros de estado de ativação (para revisão, Aird, 2007). Além disso, o uso de 

células em estado mais ativado pode ser prejudicial em procedimentos de terapia celular 

e transplantes. Este trabalho busca melhor compreender a reatividade de células 

endoteliais, uma vez que estas se fazem importantes para a compreensão de diversos 

processos patológicos. Os dados apresentados nesta dissertação apontam que células 

endoteliais possuem uma espécie de memória celular do momento em que foram 

coletadas, armazenando as informações por gerações.  

Devido à sua localização privilegiada, o endotélio reconhece quaisquer 

alterações na composição sanguínea. Esta capacidade permite que as células endoteliais 

respondam a uma série de estímulos de forma mais apropriada. Sendo assim, essas 

alterações poderiam ser responsáveis pela mudança na reatividade destas células. Este 

trabalho demonstra o efeito ex vivo do LPS sobre a ativação de células endoteliais e a 

capacidade da melatonina em revertê-lo. Além disso, caracteriza a reatividade destas 

células de acordo com o horário em que são obtidas. Juntamente nossos dados colocam 

as células endoteliais no contexto do eixo imune-pineal. 
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Segundo a nossa hipótese de trabalho, a comunicação bidirecional entre a 

glândula pineal e elementos imunocompetentes ativados durante a montagem de uma 

resposta inflamatória é a base para a existência de um eixo imune-pineal (para revisão, 

Markus et al., 2007). Resumidamente, a melatonina produzida ritmicamente pela pineal 

age sobre as células endoteliais diminuindo a migração de células imunológicas para o 

tecido adjacente. Frente a uma inflamação, a produção de melatonina noturna é inibida, 

permitindo a montagem de uma resposta inflamatória, na qual a capacidade de adesão e 

migração de células imunológicas para o local lesionado é aumentada. Em uma terceira 

fase, a produção de melatonina é restabelecida e a resposta inflamatória, solucionada 

(para revisão, Markus et al., 2007). Corroborando com esta hipótese, na presente 

dissertação, demonstramos como o tratamento endovenoso com LPS modula 

temporalmente a concentração plasmática de melatonina e a reatividade de células 

endoteliais. 

Demonstramos que após administração sistêmica de LPS ocorre uma inibição da 

transcrição gênica da enzima AANAT e a redução da concentração noturna de 

melatonina no plasma. Estes efeitos podem ser decorrentes da sinalização desencadeada 

pelo LPS na pineal, uma vez que esta está equipada para reconhecer componentes 

bacterianos, como o LPS, pois expressam receptores “toll-like” do subtipo 4 (TLR-4, da 

Silveira Cruz-Machado et al., 2010). Validando a resposta dos animais ao LPS, 

observamos um aumento da concentração plasmática de TNF. Uma vez que a glândula 

pineal também expressa receptores para esta citocina (da Silveira Cruz-Machado et al., 

2010) e que TNF inibe a transcrição gênica da enzima AA-NAT e a produção de NAS 

em glândulas pineais em cultura (Fernandes et al., 2006), é possível que não somente o 

LPS per se atue na glândula pineal, mas que outros mediadores inflamatórios endógenos 

também possam ser capazes de inibir a síntese noturna de melatonina. 
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A montagem de uma resposta inflamatória é orquestrada por uma cinética de 

produção de mediadores pró e anti-inflamatórios, de modo a solucionar o quadro 

inflamatório preservando a integridade do tecido. O tratamento com LPS leva a um 

aumento transiente da concentração plasmática de TNF, que aumenta nas primeiras duas 

horas e decai após seis horas. Um decurso temporal semelhante, com o pico de TNF 

plasmático ocorrendo uma hora após a administração de LPS e um retorno a níveis 

basais quatro horas após, foi relatado por Kakizaki e colaboradores (1999) ao injetar 

este produto bacteriano pelas vias endovenosa e intraperitoneal. Considerando a cinética 

de produção de TNF e o efeito de LPS e TNF em glândulas pineais em cultura 

(Fernandes et al., 2006; da Silveira Cruz-Machado et al., 2010), concluímos que a 

injeção de LPS diminui a produção noturna de melatonina também in vivo.  

Em resumo, no nosso modelo experimental, no início da resposta inflamatória 

gerada por administração de LPS ocorre um pico transiente de TNF plasmático e uma 

redução da produção de melatonina. Para testar se o pico de TNF em ratos inflamados à 

noite é também um fenômeno que requer a supressão da produção noturna de 

melatonina, avaliamos se a administração noturna de melatonina em animais injetados 

com LPS poderia reduzir o pico plasmático de TNF. Nestes experimentos utilizamos 

uma concentração de melatonina de 3,0 mg/Kg (i.v.), que vem sendo bastante utilizada 

por outros autores (Hotta et al., 2000; Wu et al., 2001, 2008; Bruck et al., 2004; 

Miyamoto, 2006). Chamamos a atenção que a concentração plasmática resultante é 

cerca de 6 vezes superior que a concentração plasmática máxima observada em ratos 

que não foram tratados ou que receberam a injeção com veículo. 

Nos nossos experimentos verificamos que melatonina reduz a concentração 

plasmática de TNF induzida por LPS injetado endovenosamente. No entanto, vale 

ressaltar que o grupo do Prof. Guerrero da Universidade de Sevilha na Espanha, ao 
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estudar o efeito da melatonina sobre a produção de TNF induzida por LPS injetado 

intraperitonealmente, observou apenas uma redução da concentração de TNF no 

peritônio, mas não na concentração plasmática (Carrillo-Vico et al., 2005b). Estes 

dados, aparentemente controversos, precisam ser analisados à luz da via de 

administração e do alto coeficiente de partição óleo-água da melatonina (Shida et al., 

1994). Desta forma, é muito difícil prever qual a concentração de melatonina que atinge 

a corrente sanguínea após a administração intraperitoneal, visto que pode haver perdas 

importantes no tecido adiposo. 

Considerando que as células endoteliais são alvo privilegiado do eixo imune-

pineal, e que culturas de células endoteliais aderem mais neutrófilos quando estimuladas 

com leucotrieno B4 (Lotufo et al., 2006) ou interleucina 1β (IL-1β, Isenberg, 2003) e 

aumentam a expressão de iNOS frente a estímulo por LPS (Heba et al., 2001; Tamura et 

al., 2009), neste trabalho avaliamos se o tratamento dos animais doadores pode resultar 

em cultura de células endoteliais em diferentes estados de ativação. Foi interessante 

observar que mesmo após 18 ou 20 dias em cultura, células obtidas de animais tratados 

com LPS mantêm maior capacidade de adesão de neutrófilos do que as obtidas de 

animais controle. Esse aumento na capacidade de adesão foi acompanhado por um 

aumento na expressão de moléculas de adesão. Vale ainda ressaltar que células 

endoteliais estão equipadas para responder ao estímulo de LPS e TNF, visto que 

expressam receptores TLR4 e TNFR (para revisão, Liu & Kubes, 2003, Dauphinee & 

Karsan, 2006). 

O aumento da expressão de iNOS por células endoteliais pode participar no 

esforço para eliminar o patógeno (Moncada et al., 1997), em vista da citotoxicidade do 

NO. Ainda, também é preciso considerar que NO induz uma vasodilatação local que 

leva a uma redução do fluxo sanguíneo, facilitando a migração de neutrófilos (para 
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revisão, Pober & Sessa, 2007). Demonstramos que o tratamento do animal com LPS 

resulta em cultura de células endoteliais ativadas no sentido de aumentar a capacidade 

de adesão de leucócitos e produzir mediadores importantes para uma resposta 

inflamatória, como o NO e moléculas de adesão. Outro ponto relevante, é que estas 

respostas apresentam decurso temporal apropriado para realizar o ciclo completo, desde 

o combate ao agente agressor até a volta ao estado basal.  

Como a produção de TNF, o aumento da expressão de iNOS e moléculas de 

adesão também foi transiente, visto que apenas foi observado em células obtidas de 

animais tratados duas horas, e não seis horas, antes da morte. Ao contrário do observado 

em nosso trabalho, células endoteliais do cordão umbilical humano (HUVEC) tratadas 

com LPS in vitro, aderem mais neutrófilos de quatro a seis horas após o estímulo, 

permanecendo ativadas por mais de 24 horas (Pohlman et al., 1986). Essas diferenças 

devem ser atribuídas ao fato de a cinética da resposta inflamatória gerada in vivo ser 

dependente de um conjunto de ações de mediadores produzidos não apenas por células 

endoteliais, mas também por células imunocompetentes, que em conjunto, regulam 

sistemicamente a resposta inflamatória.   

A montagem de uma resposta inflamatória induzida por LPS ocorre a qualquer 

hora do dia. LPS induz a produção de TNF e a ativação de células endoteliais quando o 

tratamento é realizado tanto de dia quanto de noite. No entanto, observamos 

peculiaridades da resposta que dependem da iluminação ambiental. Se avaliarmos 

quantitativamente, a expressão de PECAM-1 e a adesão de neutrófilos são menores em 

células endoteliais provenientes de animais inflamados à noite, fato não observado com 

a expressão de ICAM-1 e iNOS. Isso deve ser decorrente da capacidade de LPS em 

reduzir a produção de melatonina pela glândula pineal. Nas nossas condições 

experimentais, observamos uma redução da ordem de 50% da produção noturna de 
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melatonina, sugerindo que a modulação da expressão das diferentes proteínas que fazem 

parte do pacote da resposta inflamatória é regulada de forma diferente por esta 

indolamina. Assim, é possível que os mecanismos de ação da melatonina na modulação 

da expressão de PECAM-1 e outras moléculas devem ser diferentes dos mecanismos 

que regulam a expressão de ICAM-1 e iNOS. Corroborando com esta hipótese, a 

revisão de Woodfin e colaboradores (2007) mostra que a expressão de PECAM-1 na 

membrana celular de células endoteliais ocorre em maior quantidade nas regiões de 

junções entre as células, participando mais efetivamente do processo de migração dos 

leucócitos. Além disso, essa molécula é concentrada em vesículas que se reciclam por 

toda borda celular. A cinética de formação dessa vesícula e de exposição da PECAM-1 

na superfície da membrana é modulada pelo aumento das concentrações intracelulares 

de Ca2+, que pode ser regulada, entre outros, pela ativação de ICAM-1 (para revisão, 

Lawson & Wolf, 2009). Já a expressão de ICAM-1 ocorre em maior quantidade na 

superfície apical da célula, garantindo uma firme adesão de leucócitos. A transcrição 

gênica da ICAM-1 é iniciada por ativação do fator de transcrição NFKB e, em alguns 

casos, do fator AP-1, os quais podem ser ativados por estímulos inflamatórios, como 

LPS e TNF (para revisão, Rahman & Fazal, 2009). 

Melatonina administrada em conjunto com LPS impede o desencadeamento de 

efeitos característicos da reposta inflamatória, tais como aumento da expressão de 

iNOS, de moléculas de adesão e da adesão de neutrófilos à células endoteliais. Esta ação 

é base para um efeito citoprotetor. Tan e colaboradores (2010), em um trabalho de 

revisão recente, trazem que esta propriedade de defesa está presente desde grupos 

filogenéticos mais primitivos. Vale ressaltar que a grande maioria dos estudos sobre 

melatonina focou em seus efeitos cronobióticos (para revisão, Simmoneux & Ribelayga, 

2003), e apenas na última década surge um grande número de trabalhos mostrando que 
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a melatonina é um mediador da resposta inflamatória e um agente antioxidante (para 

revisão, Carrillo-Vico et al, 2005a; Markus et al., 2007, 2010; Luchetti et al., 2011). 

Desse modo, a melatonina, atualmente, além de ser considerada o hormônio do escuro, 

também é reconhecida como uma participante importante das respostas de defesa do 

organismo.  

A privação de melatonina ocasionada pela manutenção em luz constante 

provocou a diminuição da produção de peptídeos tímicos e o aumento de catecolaminas 

(Molinero et al., 2000), enquanto que o tratamento com propranolol em camundongos 

diminuiu a produção de anticorpos induzida por células vermelhas de ovelha (Maestroni 

et al., 1986). Além disso, a ocorrência de ritmos em alguns parâmetros imunológicos já 

foi verificada, como por exemplo, a produção de interleucina-2 (IL-2), cujo pico 

coincide com a produção noturna de melatonina (Carrillo-Vico et al., 2003), e a 

produção de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e interferon gama (IFN-γ), os quais apresentam um 

ritmo de produção independente da produção noturna de melatonina (Pontes et al., 

2007, Rief et al., 2010). Lange e colaboradores (2010) propõem que durante a noite o 

organismo está mais preparado para iniciar uma resposta adaptativa, enquanto que de 

dia, componentes inflamatórios constituem uma resposta efetora imediata. Assim, 

consideramos que o fenótipo das células endoteliais poderia variar de acordo com a hora 

do dia. Para testar essa hipótese, avaliamos células endoteliais em cultura obtidas de 

animais não tratados e mortos de dia ou de noite.  

Demonstramos nesta dissertação, que células endoteliais obtidas de animais 

mortos à noite aderem menos neutrófilos e expressam menos moléculas de adesão e 

iNOS que células obtidas de animais mortos de dia. A menor capacidade de adesão de 

células obtidas durante a noite vai ao encontro dos achados in vivo que demonstram que 

melatonina em concentração compatível com a produção noturna inibe o rolamento e 
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adesão de neutrófilo (Lotufo et al., 2001). Dessa forma, a reatividade de células 

endoteliais apresenta um ritmo de acordo com as concentrações de melatonina 

plasmática, visto que durante o pico de produção noturna de melatonina estas células se 

encontram em menor estado de ativação. Além disso, correlacionando a concentração 

plasmática de melatonina com o efeito observado nas células endoteliais, observamos 

que existe uma correlação inversa entre a concentração de melatonina e a expressão de 

moléculas de adesão e iNOS, reforçando a hipótese de que a melatonina prima as 

células endoteliais. Estratégias de privação da produção de melatonina pela glândula 

pineal devem ser utilizadas a fim de estabelecer mais relações entre a melatonina 

noturna e a reatividade do endotélio. 

A melatonina atua por diferentes mecanismos de ação, ativando receptores de 

membranas específicos (para revisão, Dubocovich et al., 2010), e/ou agindo diretamente 

em alvos intracelulares (Benítez-King, 1993) ou em receptores nucleares (Becker-Andre 

et al., 1994). Ensaios farmacológicos de inibição do rolamento e da adesão de 

neutrófilos in vivo utilizando agonistas e antagonistas seletivos para receptores de 

melatonina sugerem que estes efeitos são mediados por receptores de melatonina do 

subtipo MT2 e MT3, respectivamente (Lotufo et al., 2001). No entanto, estudos in vitro, 

avaliando a inibição da expressão de eNOS não confirmaram uma mediação via 

receptores MT, sendo possível que este efeito seja mediado por interação direta com 

alvos intracelulares (Tamura et al., 2006). Da mesma forma, a melatonina reduz a 

expressão de iNOS induzida por LPS in vitro de maneira independente da ativação de 

receptores, visto que o antagonista não seletivo de receptores de melatonina, luzindol, 

não alterou o efeito da melatonina (Tamura et al., 2009). 

É possível que haja um ritmo na expressão de receptores de melatonina em 

células endoteliais em função da produção rítmica de melatonina. Essa variação rítmica 
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já foi descrita em outros tecidos e tipos celulares. Em retina de galinha, a expressão dos 

receptores Mel1a e Mel1b (equivalentes aos receptores MT1 e MT2 em mamíferos, 

respectivamente) é maior durante a noite. Esta variação rítmica pode estar associada à 

regulação de processos dos tecidos oculares, uma vez que a produção de melatonina na 

retina é coordenada pelo ciclo claro/escuro (para revisão, Wiechmann & Summers, 

2008). Em glândulas adrenais de ratos verificou-se que a expressão do receptor MT1, 

mas não MT2, é maior à noite, sugerindo que a melatonina noturna atua sobre a 

produção de corticosterona em roedores (Richter et al., 2008). Desta forma, não 

podemos excluir a possibilidade de haver um ritmo de receptores ou sítios ligantes de 

melatonina ao longo do dia nas células endoteliais, na dependência da variação diária da 

concentração plasmática de melatonina. 

Tendo confirmado o efeito inibidor da melatonina sobre a ativação de células 

endoteliais, é importante discutir os prováveis mecanismos de ação. Um mecanismo 

central na montagem de uma resposta inflamatória, que inclui o controle da expressão 

de moléculas de adesão (Ye et al., 2008) e iNOS (Heba et al., 2001) é o fator de 

transcrição NFKB. A melatonina atua sobre diferentes tipos celulares modulando o fator 

de transcrição NFKB. Melatonina inibe a expressão de iNOS em células endoteliais 

(Tamura et al., 2009), macrófagos (Gilad et al., 1998), glioma (Esposito et al., 2008) e 

edema de pata (Marino et al., 2009; Esposito et al., 2010), e a expressão de moléculas 

de adesão em células endoteliais (Sasaki et al., 2002) via inibição da translocação 

nuclear do NFKB. No entanto, vale chamar atenção que estes efeitos da melatonina são 

obtidos em uma faixa de concentração muito elevada (µM - mM), equivalente a uma 

produção local de melatonina. 

É importante ressaltar que os parâmetros obtidos neste trabalho foram avaliados 

após 18 a 20 dias de cultura, sugerindo que estas células são capazes de armazenar uma 
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memória das condições em que elas se encontravam no momento em que foram 

coletadas. As células coletadas durante a noite apresentam a mesma capacidade de 

adesão de neutrófilos que a observada in vivo por Lotufo e colaboradores (2001). Além 

disso, células obtidas de animais inflamados, estão mais ativadas que células 

provenientes de animais controle, mesmo após duas semanas em cultura. Os dados aqui 

apresentados sugerem que, para estocagem de células em bancos celulares, devem ser 

considerados o horário e as condições do doador, visto que a reatividade destas células 

pode ser modificada. Assim, este trabalho abre novas perspectivas para estudos em 

terapia celular. 

Dados de outros autores já indicavam a capacidade de células endoteliais em 

cultura manterem memória em relação às condições dos animais doadores. Cavalcanti e 

colaboradores (2007) demonstraram que células endoteliais obtidas de animais 

adrenalectomizados aderem menos neutrófilos que células obtidas de animais falso-

operados ou “naïve”, mesmo após todos os procedimentos em cultura. Porém, a 

adrenalectomia não é uma condição facilmente encontrada, ao contrário de nosso 

protocolo experimental, o qual é baseado em condições mais fisiológicas. 

Recentemente, Wang e colaboradores (2011) avaliaram as características de 

células endoteliais formadoras de colônia obtidas de pacientes com problemas 

cardíacos. Estas células foram avaliadas após algumas passagens in vitro. Após a 

terceira passagem, células endoteliais obtidas de pacientes hipertensos ou com doença 

coronária ou com diabetes estavam mais ativadas que células obtidas de sujeitos 

saudáveis. No entanto, a expressão fenotípica característica de células endoteliais, mas 

não as características de células ativadas, foram perdidas. Em células endoteliais obtidas 

de pacientes com dois tipos diferentes de malária, malária sem complicações ou malária 

cerebral, também foi observada uma diferença na capacidade de ativação frente a 
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agentes inflamatórios, indicando que as informações dos doadores foram mantidas nas 

células em cultura (Wassmer et al., 2011).  

Modelos de cultura ex vivo com outros tipos celulares também demonstram a 

presença de memória celular. Células imunológicas, como células B, são comumente 

conhecidas pela sua capacidade de armazenar memória celular a partir de uma 

sinalização por anticorpos (para revisão, Lanzavecchia et al., 2006). Células 

progenitoras neurais obtidas da zona subventricular de animais submetidos à lesão 

cerebral possuem maior capacidade proliferativa in vitro que células obtidas de animais 

controle, mesmo após 12 dias em cultura. Segundo o autor, as células progenitoras são 

primadas por mediadores produzidos por microglias, células abundantemente 

encontradas nos animais lesionados (Deierborg et al., 2010). No entanto, nenhum destes 

trabalhos foca a memória celular como um achado científico importante para 

padronizações nos procedimentos de cultura e terapia celulares.  

O mecanismo molecular pelo qual as células endoteliais são primadas 

conservando uma memória das características da célula-mãe ainda não é bem 

compreendido. Fatores externos interferem no padrão de expressão molecular por meio 

de modificações na estrutura de acessibilidade do DNA. Atualmente, o termo 

“epigenética” se refere às alterações herdáveis da cromatina que não são decorrentes de 

mudanças na sequência do DNA. Em células endoteliais, diversos fatores integram os 

sinais extracelulares com a expressão gênica agindo epigeneticamente na regulação de 

uma série de mecanismos, como o tônus muscular. Dentre estes fatores podemos citar 

“shear stress”, hipóxia, citocinas e mediadores do ciclo celular. Estudos envolvendo 

principalmente a expressão gênica da sintase de óxido nítrico endotelial (eNOS) 

colocam as células endoteliais como alvo de investigação no contexto da epigenética 

(para revisão, Yan et al., 2010).  
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Em condições de hipóxia aguda a expressão do gene Nos3/enos em células 

endoteliais é epigeneticamente inibida, sendo esta condição revertida quando feita a 

reoxigenação. Além disso, em células mantidas em hipóxia crônica, histonas são 

reincorporadas à região promotora do gene (Fish et al., 2010). A expressão gênica de 

iNOS (Chan et al., 2005) e moléculas de adesão (Inoue et al., 2006) em células 

endoteliais é alterada por fatores epigenéticos desencadeados por sinalização de 

citocinas, como o TNF. Além disso, genes dependentes da ativação de NFKB são 

regulados por mecanismos epigenéticos a fim de se obter uma atividade transcricional 

apropriada (para revisão, Berghe et al., 2006).  

Nesta dissertação demonstramos que a melatonina correlaciona-se inversamente 

com a expressão de iNOS e moléculas de adesão. A ausência ou baixa concentração de 

melatonina plasmática aumenta a reatividade de células endoteliais. Já foi demonstrada 

a capacidade da melatonina em agir epigeneticamente regulando a transcrição de genes. 

A melatonina é capaz de alterar padrões de acetilação de histonas em células 

progenitoras neurais, induzindo diferenciação (Sharma et al., 2008). Dessa forma, é 

possível que a melatonina seja capaz de agir epigeneticamente sobre as células 

endoteliais de maneira transiente, ou seja, acarretando alterações na acessibilidade de 

alguns genes que podem ser revertidas de acordo com o ritmo de produção deste 

hormônio ou com a diferença entre as concentrações de produção.  

Enfim, demonstramos neste trabalho que a concentração plasmática de 

melatonina é capaz de primar células endoteliais de forma a torná-las menos ativadas ou 

susceptíveis à estimulação de agentes inflamatórios. Assim sendo, considerando 

transplantes de órgãos como uma prática clínica e que células endoteliais presentes nos 

vasos sanguíneos de todos os órgãos preservam uma memória de acordo com a 

concentração plasmática de melatonina do doador, os riscos de rejeição e/ou 
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complicações seriam maiores naqueles indivíduos que recebessem doação de pacientes 

cujas células estariam em maior estado de ativação.  

 

Figura 21 Figura 21 Figura 21 Figura 21 ----    Melatonina prima células endoteliais. Melatonina prima células endoteliais. Melatonina prima células endoteliais. Melatonina prima células endoteliais. A melatonina pode estar agindo 

epigeneticamente sobre as células endoteliais, fazendo com que estas armazenem uma 

memória celular com as informações do momento e condições em que foram obtidas. Essas 

informações são marcadas na estrutura da cromatina e passadas por gerações. Durante o dia, 

a informação luminosa captada pelas células ganglionares da retina inibe a síntese de 

melatonina pela glândula pineal. A ausência de melatonina permite que as células endoteliais 

sejam capazes de aderir mais neutrófilos e de expressar mais moléculas de adesão e iNOS do 

que células endoteliais obtidas à noite quando a produção de melatonina é maior. Na fase 

escura, é possível que as células endoteliais expressem receptores de melatonina na 
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membrana, aumentando a sensibilidade a esta indolamina. Ainda, a melatonina pode agir 

diretamente em alvos intracelulares resultando numa ação sobre a conformação da cromatina. 

A melatonina primaria as células endoteliais à noite, diminuindo a acessibilidade da 

cromatina, fazendo com que esta se encontre mais condensada impedindo a transcrição 

gênica de moléculas de adesão e iNOS. Frente a um estímulo inflamatório, como o LPS, a 

produção rítmica de melatonina é diminuída, propiciando uma montagem da resposta 

inflamatória de maneira mais apropriada. O LPS e mediadores inflamatórios agiriam sobre as 

células endoteliais ativando o fator de transcrição nuclear NFKB, o qual migra para o núcleo e 

ativa a transcrição gênica de mediadores inflamatórios, como moléculas de adesão e iNOS. 

Neste momento, a cromatina torna-se mais acessível devido à diminuição da melatonina 

noturna. Coluna da esquerda (azul) - fase clara (dia); coluna central (cinza) - fase escura 

(noite); coluna da direita (rosa) - inflamação (LPS). 
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VI.VI.VI.VI. CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    

        

1. O tratamento com LPS diminui a produção de melatonina pela glândula pineal, 

visto que é capaz de inibir a transcrição gênica da Aanat e reduzir a concentração 

plasmática de melatonina. 

2. Células endoteliais obtidas de animais tratados com LPS duas horas antes da 

morte estão mais ativadas que células provenientes de animais não tratados ou 

tratados com veículo, no que diz respeito à expressão de iNOS, ICAM-1 e 

PECAM-1. Esta ativação ocorre independentemente do horário no qual o 

tratamento é feito. Além disso, LPS aumenta a capacidade de adesão de 

neutrófilos às células endoteliais, o que pode ser decorrente do aumento na 

expressão de moléculas de adesão.  

3. A melatonina é capaz de reverter os efeitos acima descritos causados pelo 

tratamento com LPS.  

4. A resposta gerada por LPS é transiente, visto que o tratamento com LPS duas, 

mas não seis horas antes da morte do animal aumenta a concentração plasmática 

de TNF e a reatividade de células endoteliais. Além disso, somente quando o 

tratamento é realizado duas horas antes, a produção de melatonina noturna é 

diminuída.  

5. A reatividade de células endoteliais é diferente de acordo com a hora de obtenção. 

Células obtidas durante a noite estão menos ativadas que células obtidas de dia no 

que diz respeito à expressão de iNOS, ICAM-1 e PECAM-1. Células provenientes 

de animais mortos à noite aderem menos neutrófilos que células de animais 

mortos de dia. 
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6. A melatonina é capaz de primar células endoteliais. Quanto maior a concentração 

plasmática de melatonina menor a expressão de iNOS, ICAM-1 e PECAM-1 em 

células endoteliais. 

 

Os resultados apresentados nessa dissertação demonstraram que o estímulo 

inflamatório gerado por LPS é capaz de iniciar a montagem de uma resposta 

inflamatória independente da hora do dia, uma vez que o estímulo de LPS dado à noite 

inibe a produção noturna de melatonina. Este efeito é revertido após seis horas de 

tratamento, concluindo-se que uma fase de resolução da resposta inflamatória tenha sido 

implantada neste momento. 

Considerando que as células endoteliais são importantes participantes na 

montagem da resposta inflamatória, nossos resultados também demonstraram que, 

mesmo após 18 a 20 dias em cultura, elas apresentaram as características do momento 

em que foram obtidas. Juntamente, nossos dados permitem concluir que as células 

endoteliais armazenam uma espécie de memória celular que conserva as características 

do estado do animal doador de acordo com as concentrações plasmáticas de melatonina. 

 Em suma, nossos dados vão ao encontro da teoria do eixo imune-pineal 

estabelecida pelo nosso grupo, na qual a concentração plasmática de melatonina 

compatível com a encontrada durante o pico noturno de produção interfere na 

reatividade de células endoteliais, inibindo a expressão de moléculas que participam da 

resposta inflamatória. Frente a estímulo por LPS, a produção noturna de melatonina é 

diminuída, permitindo que a montagem da resposta ocorra independente da hora do dia. 

Depois de instaurada a fase de resolução, a produção de melatonina pela pineal é 

restaurada e esta atua diminuindo a atividade de células endoteliais. Dessa forma, é 
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possível que a melatonina esteja agindo epigeneticamente sobre a transcrição gênica de 

células endoteliais de acordo com sua concentração plasmática. 
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VII.VII.VII.VII. RESUMORESUMORESUMORESUMO        

    

O endotélio é a camada celular interna dos vasos sanguíneos, responsável pela 

homeostase vascular. Além disso, é a porta de entrada para as células de defesa frente a 

um quadro de inflamação. A camada endotelial é alvo de diversos estudos devido ao seu 

caráter de fácil expansão em cultura, porém sua biologia ainda não é completamente 

compreendida. Devido à sua localização privilegiada, o endotélio está susceptível a 

alterações da composição da corrente sanguínea. A melatonina, hormônio produzido 

ritmicamente pela glândula pineal e de forma não rítmica em diversos outros tecidos, 

tem propriedade citoprotetora. Diversos estudos já demonstraram que ela atua, por 

diferentes mecanismos de ação e faixas de concentração, como um mediador anti-

inflamatório sobre o endotélio. Segundo a hipótese de trabalho de nosso grupo, o eixo 

imune-pineal, a glândula pineal e o sistema imunológico se interligam em uma 

comunicação bidirecional, na qual a produção rítmica de melatonina é inibida frente a 

um quadro de inflamação para que ocorra a montagem da resposta inflamatória 

independente da hora do dia. Assim sendo, esta dissertação se baseou na hipótese de 

que as células endoteliais apresentam um ritmo em sua maquinaria que altere a 

intensidade de resposta frente a um estímulo inflamatório, e propôs avaliar como a 

melatonina agiria na regulação desse ritmo. Dessa forma, avaliamos como o tratamento 

sistêmico com LPS afetaria a produção noturna de melatonina, modulando a reatividade 

de células endoteliais da microcirculação. Demonstramos que o tratamento com LPS 

diminui os níveis circulantes deste hormônio e inibe a transcrição gênica da enzima 

chave, AA-NAT. Na periferia, o tratamento com LPS aumenta a reatividade de células 

endoteliais independente da hora do dia de administração mesmo após 18 dias em 



 Resumo/Abstract 95 

cultura. Este efeito é transiente, pois quando o tratamento é realizado seis horas antes da 

morte, os parâmetros analisados retornam aos níveis basais. A melatonina, administrada 

juntamente com LPS, reverte o efeito do LPS sobre as células endoteliais, além de 

reduzir a concentração plasmática de TNF. Além disso, células endoteliais obtidas de 

animais mortos à noite possuem menor estado de ativação que células provenientes de 

animais mortos de dia. De maneira geral, o efeito observado sobre as células endoteliais 

é inversamente correlacionado com a concentração plasmática de melatonina. Esses 

dados sugerem que as células endoteliais possuem uma espécie de “memória celular”, 

pois armazenam as informações do estado do animal doador mesmo após todos os 

procedimentos em cultura. Adicionalmente, demonstramos a dinâmica do eixo imune-

pineal in vivo. Juntamente, nossos dados permitem concluir que a melatonina prima as 

células endoteliais, modulando sua reatividade de acordo com a hora do dia e o estado 

de saúde do animal. 
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VIII.VIII.VIII.VIII.         ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

    

The endothelium is the vascular internal cellular layer, responsible for vascular 

homeostasis. Additionally, it regulates immune cells entrance during an inflammatory 

response. The endothelial layer is the focus of many studies due to its facility of culture 

expansion, but its biology is not yet totally understood. Because of its privileged 

localization, the endothelium is susceptible to plasma compounds changes. Melatonin, 

rhythmically produced by pineal gland and in a non rhythm way in others tissues, has 

citoprotector properties. Many studies have already shown that melatonin acts on 

endothelium as an anti-inflammatory mediator, through different mechanisms of action 

and concentrations ranges. Considering our work hypothesis, the immune-pineal axis, 

that suggests that the pineal gland and immune system are integrated through a 

bidirectional communication, melatonin rhythm production is inhibited during an injury, 

permitting the mounting of immune response independently of the hour of the day. This 

dissertation is based on the hypothesis that endothelial cells presents a rhythm in its 

machinery that alters the response intensity due to an inflammatory stimuli. We 

analyzed how LPS systemic treatment affects the melatonin nocturnal production, 

modulating the endothelial cells reactivity of microcirculation. We demonstrated that 

LPS treatment reduced plasma melatonin level and inhibited gene transcription of key 

enzyme, AA-NAT. On the periphery, LPS treatment increased endothelial cells 

reactivity independently of the hour of the day even after 18 days in culture. This effect 

was transient, once the parameters analyzed returned to basal levels when the treatment 

was done six hours before the death. Melatonin administrated together with LPS, 

reverted LPS effects on the endothelial cells, and also reduced plasma TNF 
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concentration. Endothelial cells obtained from animal killed at nighttime are more 

activated than cells obtained from animals killed at daytime. Generally, the endothelial 

cells effects are inversely correlated with plasma melatonin level. These data suggests 

that endothelial cells have a “cellular memory”, because they are capable to retain the 

information of donor animal state even after all culture proceedings. Additionally, we 

demonstrated the immune-pineal axis dynamics in vivo. All together, our results permit 

to conclude that melatonin primes the endothelial cells, modulating their reactivity 

according to the hour of the day and donor animal health.  
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