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1. MELATONINA 

 

 Em 1917 Carey P. McCord e Floyd P. Allen demonstraram que extrato de 

glândula pineal de boi é capaz de alterar a coloração da pele de anfíbio (Rana 

pipiens), por agregar os grânulos que contém melanina (melanossomas) no 

interior dos melanóforos dermais. Mais tarde, Aaron B. Lerner, utilizou a pele 

de rã para montar um bioensaio seletivo para a substância fotossensível 

presente na glândula bovina, a qual deu o nome de melatonina (N-acetil-5-

metoxitriptamina) (Lerner et al., 1958). Esta molécula é uma indolamina 

derivada do aminoácido triptofano, produzida por diversos organismos como 

bactérias, protozoários, fungos, plantas, invertebrados e diversos locais 

extrapineais em vertebrados (retina, pele, trato gastrointestinal, glândula 

Harderiana e células imunocompetentes) (Pandi-Perumal et al., 2006). 

 

1.1 - Síntese de Melatonina pela Pineal 

 

A produção de melatonina pela pineal é sincronizada pelo ciclo claro-

escuro ambiental e, independentemente da espécie considerada, essa produção 

segue um padrão rítmico diário e sazonal, com um pico na fase escura. A 

principal regulação da atividade da pineal se dá pela via do trato retino-

hipotalâmico. A informação fótica recebida pela retina é enviada através das 

fibras retino-hipotalâmicas aos núcleos supraquiasmáticos (NSQs), o oscilador 

endógeno em mamíferos. Os NSQs projetam-se sobre o núcleo paraventricular, 
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que, através de uma via polissináptica, inerva os neurônios da coluna 

intermédio-lateral da medula óssea. Desta, seguem projeções para o gânglio 

cervical superior que, através dos ramos carotídeo interno e nervos conários, 

projeta-se para a pineal (Simonneaux & Ribelayga, 2003).  

Na fase de escuro, noradrenalina (NA) é liberada dos terminais 

simpáticos (Klein, 1985) e ativa adrenoceptores α1 e β1. Em condições de 

higidez, apenas os receptores β1 são ativados (Tobin et al., 2002), porém um 

aumento da atividade simpática pode induzir a liberação de concentrações de 

noradrenalina suficientes para ativar adrenoceptores α1 (Sabban et al., 2004; 

Serova et al., 2008). Os adrenoceptores β1 acoplam-se à proteína G estimulatória 

(Gs) e sua ativação resulta na produção de adenosina monofosfato cíclica 

(AMPc) pela adenilil ciclase (AC). O AMPc, por sua vez, ativa a proteína 

quinase dependente de AMPc do subtipo II (PKAII) (figura 1) (Simonneaux & 

Ribeylaga, 2003). A estimulação do nervo conário pode levar também a 

liberação de adenosina trifosfato (ATP) (Mortani-Barbosa et al., 2000), a qual 

interage com receptores purinérgicos, P2Y1 e ativa a via dependente de inositol 

trifosfato (IP3) (Ferreira et al., 1994; Ferreira & Markus, 2001). A ativação dessa 

via leva a um aumento intracelular de cálcio (Ca2+) (Ferreira et al., 2003) e da 

atividade da proteína quinase dependente de Ca2+ (PKC). A PKC potencia a 

formação do AMPc por fosforilar a AC (Tzavara et al., 1996). 

Entre os mamíferos podemos distinguir dois grupos quanto à ativação da 

produção de melatonina na pineal: os de hábito noturno (ex.: roedores) e os de 

hábito diurno (ex.: primatas e ungulados) (figura 1). Em roedores PKAII 
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fosforila o fator de transcrição CREB (do inglês, cyclic AMP response element 

binding) que ativa a transcrição do RNA mensageiro (RNAm) da enzima 

arilalquilamina-N-acetiltransferase (AA-NAT) (Klein et al., 1997; Coon et al., 

2001). Uma vez transcrita e traduzida, esta enzima é degradada pelo 

proteassoma 26S. A fosforilação da AA-NAT por PKAII favorece a interação 

com a proteína 14-3-3, tornando-a estável e expondo o sítio ativo. Portanto, em 

roedores, a ativação β1-adrenérgica sinaliza a transcrição do gene da AA-NAT, 

sua estabilização e ativação (Coon et al., 2001; Gastel et al., 1998; Ganguly et al., 

2001; Klein et al 2002). Em primatas e ungulados, o gene Aa-nat é transcrito e 

traduzido constitutivamente, porém a proteína AA-NAT sofre processo 

contínuo de degradação pelo proteassoma 26S. A indução de sua atividade 

também depende da fosforilação pela PKAII e ligação com a proteína 14-3-3, 

obtida através da ativação simpática na fase de escuro. Em ambos os grupos, a 

enzima AA-NAT é o passo chave da síntese de melatonina (Simonneaux & 

Ribelayga, 2003), mas o decurso temporal de ativação é diferente. No caso dos 

animais de hábito noturno existe um tempo longo entre a entrada do escuro e o 

início da produção de melatonina, enquanto que, em animais de hábito diurno 

a subida de melatonina ocorre imediatamente após o escuro (Lee et al., 2009).  
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Figura 1 - Regulação da produção de melatonina pela glândula pineal em primatas e 

roedores. Em primatas, o RNAm da enzima arilalquilamina-N-Acetiltransferase (AA-NAT) é 

transcrito e traduzido constantemente. A liberação noturna de noradrenalina (NA) para a pineal 

promove a fosforilação da proteína quinase A (PKA) através da adenosina monofosfato cíclica 

(AMPc). A PKA fosforila a AA-NAT que se liga a proteína 14-3-3, mantendo-se estável. No caso 

do roedores, a expressão da AA-NAT só ocorre na fase noturna, pois depende da ativação da 

PKA, que por sua vez, fosforila o elemento CREB (cyclic AMP response element binding). Neste 

caso, a AA-NAT também é fosforilada pela PKA e liga-se à proteína 14-3-3. Nessa conformação, 

a AA-NAT catalisa a transformação de 5-HT em N-acetilserotonina (NAS), que é, a seguir, 

metilada pela enzima hidroxindol-O-metiltransferase (HIOMT) dando origem à melatonina 

(Simonneuax & Ribelayga, 2003).  

 

A biossíntese da melatonina se dá pela captação do triptofano da 

corrente sangüínea que é hidroxilado a 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela enzima 

triptofano hidroxilase 1 (TPH1) (Lovenberg et al., 1967). 5-HTP é convertido a 

serotonina pela descarboxilase de aminoácido aromático (AAAD), dando 
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origem à serotonina (5-HT) (Snyder & Axelrod, 1964). Em seguida, a 5-HT é 

acetilada pela enzima AA-NAT formando a N-acetilserotonina (NAS) que, por 

fim, é metilada pela enzima hidroxindol-O-metiltransferase (HIOMT) dando 

origem à melatonina. A 5-HT pode seguir para a via de catabolismo, sofrendo 

deaminação oxidativa pela monoaminoxidase (MAO) e formando o ácido 5-

hidroxindolacético (5-HIAA) (Simonneuax & Ribelayga, 2003) (figura 1). 

A melatonina pode ser considerada um zeitgeber interno (termo alemão 

que significa “doador de tempo”). Sua produção noturna pela pineal e sua 

liberação, tanto para a corrente sanguínea quanto para o líquido 

cefalorraquidiano (Skinner & Malpaux, 1999; Tricoire et al., 2002), marca o 

escuro para os órgãos internos (Simonneaux & Ribelayga, 2003) sincronizando 

os animais ao ciclo claro-escuro e às estações do ano.  

 

1.2 - Síntese Extrapineal de Melatonina 

 

Como dito anteriormente, além da pineal, outros tecidos e órgãos 

apresentam o conjunto de enzimas necessário à síntese de melatonina. Esta terá 

uma ação autócrina ou parácrina e não está, necessariamente, sob controle 

rítmico de produção. A retina, por exemplo, produz melatonina ritmicamente, 

mas tem ação local, modulando e sendo modulada pela liberação de dopamina 

pelas células amácrinas (Dubocovich, 1983).  

O trato gastrointestinal, por outro lado, contribui significativamente para 

a melatonina circulante, embora não seja observado ritmo diário de produção 
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(Bubenik, 2002). É provável que os níveis diurnos de melatonina detectados na 

circulação tenham origem no trato gastrointestinal, já que pinealectomia em 

ratos alimentados ad libitum não abole esses níveis (Ozaki & Lynch, 1976) e 

animais com restrição de alimentos não apresentam níveis detectáveis de 

melatonina no plasma na fase de claro (Chik et al., 1987). A concentração de 

melatonina no trato gastrointestinal varia conforme a ingestão de alimentos, 

sendo que o aumento do triptofano devido à alimentação é capaz de aumentar 

esses níveis (Chik et al., 1987; Bubenik et al., 1996; 2000). 

As células imunocompetentes também são capazes de produzir 

melatonina quando ativadas. Finocchiaro e colaboradores (1988) mostraram que 

células mononucleares (macrófagos e linfócitos) em cultura ativadas por 

interferon-γ (IFNγ), na presença de serotonina, produzem NAS e melatonina. 

Trabalhos posteriores demonstraram que tanto células mononucleares (Carrillo-

Vico et al., 2004; Martins et al.; 2004; Pontes et al., 2006), quanto células 

polimorfonucleares (Pontes et al., 2006) ativadas produzem melatonina no local 

da lesão.  

 

1.3 - Mecanismos de Ação e Efeitos da Melatonina 

 

 O fato da melatonina ser responsável pela transmissão da informação 

fotoperiódica para todo o organismo faz dela um fator importante na regulação 

dos mais diversos aspectos fisiológicos, envolvendo diferentes mecanismos de 

ação. 
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A melatonina pode agir através de receptores de membrana acoplados à 

proteína G (MT1, MT2) ou ao sítio receptor localizado na enzima quinona 

redutase (MT3) (Markus & Tamura, 2009). Devido ao seu alto coeficiente de 

partição óleo-água (Shida et al., 1994), a melatonina pode atravessar membranas 

biológicas, chegando ao interior das células, onde pode ligar-se a diferentes 

moléculas, ressaltando receptores nucleares, radicais livres e o complexo Ca2+-

calmodulina (Markus & Tamura, 2009). 

 Na década de 1990 vários pesquisadores tentavam clonar os receptores 

de melatonina acoplados à proteína G e o primeiro a ter sucesso foi o grupo de 

Steve M. Reppert que usou uma biblioteca genômica obtida de melanóforos de 

rã (Ebisawa et al., 1994). Muitas das ações da melatonina são mediadas pelos 

receptores MT1 e MT2 que diferem entre si pela afinidade de seus ligantes. 

Ambos são responsáveis pelos efeitos cronobiológicos da melatonina nos NSQs. 

Também são expressos nos órgãos e tecidos periféricos contribuindo para 

diversas ações da melatonina como ativação de células do sistema imunológico 

(linfócitos e células dendríticas) e controle vasomotor (Dubocovich & 

Markowska, 2005).  

O receptor de membrana MT3 foi purificado a partir de rim de syrian 

hamster e identificado como homólogo da quinona redutase 2 (QR2) humana, ou 

seja, uma enzima antioxidante (Nosjean et al., 2000; Tan et al., 2008). A 

melatonina é, possivelmente, um co-substrato da QR2 e doa um elétron para o 

co-fator da enzima flavina adenina dinucleotídeo (FAD). FAD é reduzida a 

FADH ou FADH2, enquanto que, a melatonina é convertida a N1-acetil-N2-
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formil-5-metoxiquinuramina (AFMK) e/ou 3-hidroximelatonina cíclica (Tan et 

al., 1998). 

 A melatonina é uma molécula capaz de reduzir a formação de radicais 

livres, o que lhe confere ação antioxidante. Sua ação não se restringe apenas a 

reação direta com espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio ou radicais 

orgânicos, doando um elétron a esses compostos eletrofílicos, mas inclui 

também regulação de enzimas antioxidantes, tais como: glutationa peroxidase, 

glutationa redutase, glutamilcisteína sintase, glicose-6-fosfato dehidrogenase, 

catalases e cobre/zinco/manganês-superóxido dismutase. Além disso, a 

melatonina também inibe a ação de enzimas pró-oxidantes: sintase de óxido 

nítrico (NOS) e lipoxigenase (Hardeland, 2005). 

A melatonina no meio intracelular inibe a interação entre o complexo 

Ca2+-calmodulina e proteínas alvos. A calmodulina é uma proteína com quatro 

sítios de ligação para o Ca2+. Uma vez formado, o complexo Ca2+-calmodulina 

interage com enzimas como, por exemplo, glicogênio fosforilase quinase, 

proteína quinase dependente de Ca2+-calmodulina (CaMK), miosina quinase de 

músculos lisos e NOS. Dessa forma, esta proteína modula os níveis de AMPc e 

guanosina monofosfato cíclica (GMPc) (Means et al., 1982). Benítez-King e 

colaboradores demonstraram, em uma série de trabalhos, que a melatonina 

interage com a calmodulina, modulando o rearranjo do citoesqueleto celular e 

inibindo a atividade da fosfodiesterase dependente de calmodulina (Benítez-

King et al., 1991; 1993; Benítez-King & Antón-Tay, 1993). Baseado nessa 

hipótese, Pozo e colaboradores (1997) propuseram que a melatonina é capaz de 
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inibir a produção de NO e a formação de GMPc através da interação com o 

complexo Ca2+-calmodulina em cerebelo de rato. Em cultura de miotubo de 

ratos, foi demonstrado que o efeito da melatonina sobre a diminuição da 

expressão de receptores colinérgicos nicotínicos sensíveis a α–bungarotoxina (α-

BTX) se dá pela inibição da atividade da calmodulina, com consequente 

redução dos níveis de AMPc e GMPc (de Almeida-Paula et al., 2005). Nos NSQs, 

a melatonina inibe o potencial de longa duração induzido por estimulação de 

alta frequência devido a inibição da interação da CaMK do subtipo II (CaMKII) 

com o complexo Ca2+-calmodulina (Fukunaga et al., 2002).  

 Outro sítio de interação da melatonina são os receptores nucleares. Esta 

indolamina vem sendo considerada o ligante endógeno da subfamília de 

receptores nucleares retinóides órfãos (ROR) formada por RORα (NR1F1, 

RORA ou RZRα), RORβ (NR1F2, RORB ou RZRβ) e RORγ (NR1F3, RORC ou 

TOR) (Jetten, 2009). O primeiro estudo da interação da melatonina com receptor 

RZR/ROR foi feito em linfócitos B humanos, no qual a melatonina inibe a 

expressão do RNAm da 5-lipoxigenase. Os efeitos demonstrados para a 

melatonina sobre esses receptores estão relacionados ao potencial anti-

inflamatório do hormônio da glândula pineal que, além de diminuir a 

expressão da 5-lipoxigenase, aumenta a expressão de enzimas antioxidantes, a 

síntese de interleucina 2 (IL-2) e de seu receptor (Steinhilber et al., 1995; 

Carlberg & Wiesenberg, 1995). 

 O papel da melatonina sobre o sistema imunológico e no processo 

inflamatório pode estar tanto relacionado às atividades antioxidante e 
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antiapoptótica, que terão ações protetoras sobre os tecidos, bem como na 

modulação da hematopoiese e da função das células imunocompetentes (Reiter 

et al., 2000; Szczepanik, 2007). Carrillo-Vico e colaboradores (2004) 

demonstraram pela primeira vez que linfócitos ativados produzem melatonina 

e esta produção local está relacionada à modulação da expressão de IL-2. Por 

outro lado, mediadores da inflamação atuam diretamente sobre a pineal, 

modulando a produção de melatonina (Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 

2006; 2009). A via do fator de transcrição NFKB (do inglês nuclear factor kappa B) 

é um alvo importante de ação da melatonina (Chuang et al., 1996; Gilad et 

al.,1998; Markus et al., 2007; Cecon et al., 2010). A partir desses fatos, nosso 

laboratório propôs recentemente a hipótese do eixo imuno-pineal. 

 A produção rítmica de melatonina pela glândula pineal pode ser 

modulada frente a uma agressão ao organismo. Na fase aguda de uma 

inflamação, a produção de melatonina pela pineal é inibida (Markus et al., 2007). 

Foi observada que, quando há produção da citocina pró-inflamatória TNF (do 

inglês tumor necrosis factor), a produção noturna de melatonina no colostro de 

mães parturientes que apresentavam mastite é abolida (Pontes et al., 2006). 

Se, por um lado, no início da inflamação ocorre queda na produção de 

melatonina noturna pela pineal, células do sistema imunológico ativadas 

produzem melatonina em uma concentração cerca de cem vezes maior que a 

produzida pela pineal. Esta melatonina atua no próprio local de forma 

intrácrina, parácrina ou autócrina (Finocchiaro et al., 1988; Carrillo-Vico et al., 

2004; Martins et al.; 2004; Pontes et al., 2006). 
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Em cultura de glândulas pineais de rato o NFKB é expresso 

constitutivamente e participa do controle da síntese de melatonina (Ferreira et 

al., 2005; Cecon et al., 2010). Em condição de higidez, a pineal expressa o fator de 

transcrição NFKB de forma rítmica dependente da informação fótica, tendo um 

pico de expressão ao final da fase de claro (Cecon et al., 2010). No entanto, a via 

do NKFB na pineal pode ser inibida por ativação de receptores de 

glicocorticóides potenciando a produção noturna de melatonina (Ferreira et al., 

2005; Fernandes et al., 2009). Na periferia, foi mostrado que a melatonina reduz 

a ligação do NFKB ao DNA (Chuang et al., 1996; Gilad et al., 1998) como será 

visto adiante. 

A hipótese do eixo imuno-pineal postula que a pineal tem papel 

bidirecional na modulação da resposta inflamatória. Neste contexto, a 

melatonina liberada pela pineal na fase noturna impede a montagem de uma 

resposta inflamatória. No entanto, na fase inicial de uma injúria, o aumento das 

concentrações de TNF leva a uma inibição da produção de melatonina pela 

glândula pineal (Fernandes et al., 2006). Esta produção, então, passa a ser feita 

no local da injúria por células imunocompetentes. A restauração do ritmo 

noturno de melatonina se dá através da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (HPA) (Markus et al., 2007). A ativação desse eixo eleva a concentração 

de corticosteróides circulantes (Nagano et al., 1999; Turnbull & Rivier, 1999) 

que, na fase anti-inflamatória, exercem um controle positivo na secreção de 

melatonina pela pineal (Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 2009).  
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 Por fim, as possibilidades de ação da melatonina são amplas e vão desde 

a organização temporal interna, à defesa do organismo contra agentes oxidantes 

e apoptose, além de ser importante como imunomoduladora.  

2 - ÓXIDO NÍTRICO COMO AGENTE SINALIZADOR 

 

 No ano de 1980, Furchgott e Zawadzki chamaram de EDRF (endothelium-

derived relaxing factor) uma molécula mensageira liberada pelo endotélio quando 

estimulado por acetilcolina (ACh). Esta molécula é capaz de difundir-se pelas 

células musculares lisa da aorta de coelho e promover relaxamento muscular 

(Furchgott & Zawadzki, 1980). Murad e Ignarro verificaram que 

vasodilatadores como a nitroglicerina e o próprio NO produzem relaxamento 

do músculo liso por ativar a síntese de GMPc. Apenas em 1986, em um 

congresso, Furchgott e Ignarro sugeriram, simultaneamente, que o EDRF era 

NO (Ignarro et al., 1987; Furchgott & Vanhoutte, 1989). Uma série de 

experimentos realizados independentemente pelo grupo de Moncada deu 

respaldo a esta proposta (Palmer et al., 1987). A descoberta de uma molécula 

gasosa atuando em um sistema biológico deu a Furchgott, Murad e Ignarro o 

prêmio Nobel de Medicina em 1998. 

Atualmente, sabemos que o NO é fundamental nos mecanismos de 

sinalização celular dos sistemas cardiovascular, nervoso, gastrointestinal, entre 

outros, além de, desempenhar funções de defesa do hospedeiro. É produzido 

por três isoformas da NOS (como será visto na próxima sessão) e muitas das 

funções fisiológicas do NO são mediadas através da ativação do seu receptor 
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guanilil ciclase solúvel (GCs), uma hemoproteína que converte guanosina 

trifosfato (GTP) no segundo mensageiro GMPc (Ignarro, 1991; Moncada & 

Higgs, 1993). A guanilil ciclase solúvel é composta de duas subunidades (α1 ou 

α2; β1 ou β2), sendo que, o NO ativa somente os heterodímeros α1β1 e α2β1. A 

primeira isoforma é a mais abundante e tem predominância no cérebro 

(Russwurm et al., 1998). 

 Antes mesmo da descoberta do NO como um produto endógeno, 

Tannenbaum e colaboradores (1978) observaram que pacientes com infecções 

diarréicas liberavam altas concentrações de nitrato na urina. Essa é considerada 

a primeira observação de um possível papel do NO no sistema imunológico. De 

fato, nas últimas décadas, o NO assumiu grande importância na modulação 

desse sistema. O NO é liberado em altas concentrações por células 

imunocompentes e é importante para a destruição de bactérias patogênicas 

(Bishop & Anderson, 2005). 

 No sistema nervoso central (SNC) é observada a maior atividade da NOS 

em relação a outros tecidos (Salter et al., 1991). O NO pode atuar como um 

neurotransmissor na modulação do fluxo sanguíneo, da neurogênese e da 

plasticidade sináptica culminando, assim, na modulação do aprendizado e da 

formação da memória, além da morte celular neuronal (Bishop & Anderson, 

2005). Como neurotransmissor, o NO é produzido por neurônios nitrérgicos 

conforme a demanda e, devido às suas características físico-químicas, atravessa 

a membrana celular por difusão, sem a necessidade, portanto, de um 

transportador (Denninger & Marletta, 1999; Esplugues, 2002).  
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 A concentração de NO e o tipo de enzima que o produz são 

fundamentais para definir um papel fisiológico ou fisiopatológico. De forma 

simplificada, altas concentrações estão relacionadas aos efeitos danosos, que 

podem levar a morte celular e baixas concentrações aos efeitos protetores ou 

fisiológicos (Bishop & Anderson, 2005). Quanto à relação do tipo de enzima e 

efeito produzido, vamos detalhar melhor na próxima sessão, mas podemos citar 

como exemplo o processo de isquemia. O dano neuronal que acompanha o 

processo se dá pela liberação excessiva de glutamato e consequente ativação de 

receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), o que leva a um aumento do influxo 

de Ca2+ e ativação da isoforma neuronal da NOS (nNOS) (Valencia et al., 2006). 

Por outro lado, a ativação da isoforma endotelial da NOS (eNOS) gera 

neuroproteção por aumentar o fluxo sanguíneo no local da lesão (Stagliano et 

al., 1997). Essa citotoxicidade causada pelo NO está relacionada à formação de 

peroxinitrito, o qual reage diretamente com o DNA e proteínas das células. Já o 

efeito citoprotetor do NO parece estar relacionado à capacidade do NO em 

ativar a via da proteína quinase dependente de GMPc (PKG) levando a 

formação de GMPc pela GCs (Wiley, 2007). 

Este efeito do NO, no entanto, não é tão simples. Bobba e colaboradores 

(2007) mostram que até 3 horas após a indução de apoptose em células 

granulares de cerebelo de rato por baixa concentração extracelular de potássio 

(5 mM) há um aumento da produção de NO que coincide com um aumento do 

GMPc. Após 3 horas, uma importante fragmentação do DNA é acompanhada 

pelas diminuições de NO e GMPc. Esta redução não é resultante da morte 
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celular, visto que, é muito maior que a prevista pelo número de células mortas. 

O autor conclui, portanto, que a alta concentração de NO neste caso está 

relacionada à proteção neuronal.  

Em suma, o NO é uma molécula sinalizadora importante para diferentes 

sistemas. É um radical livre que atravessa a membrana celular livremente e, 

dependendo da sua quantidade e local onde é produzido, pode ter efeitos 

benéficos ou maléficos sobre o organismo.  

 

2.1 - Sintases de Óxido Nítrico 

 

A formação do NO se dá pela conversão do aminoácido L-arginina em L-

citrulina (Sakuma et al.,. 1988; Moncada et al., 1989; Moncada & Riggs, 1993) 

pela NOS. Uma vez formado, o NO atua principalmente através da ativação da 

GCs, (Ignarro, 1991; Hobbs, 1997; Koglin et al., 2001). 

Existem três isoformas de NOS, sendo duas isoformas constitutivas: a 

nNOS (NOS1) e a eNOS (NOS3), que são dependentes da concentração de Ca2+-

calmodulina e importantes na regulação de processos fisiológicos; e uma 

isoforma induzível, a NOS induzível (iNOS ou NOS2) (Moncada et al., 1997) 

que é sintetizada, por exemplo, após indução por endotoxinas bacterianas ou 

citocinas e, por isso, pode ser denominada como uma isoforma do processo 

inflamatório. Esta isoforma não é dependente da Ca2+-calmodulina, mas da 

transcrição gênica que é regulada pela principalmente pela via do fator de 
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transcrição nuclear NFKB (Alderton et al., 2001). Um estudo detalhado do 

NFKB será visto a diante. 

As sintases de óxido nítrico são flavoproteínas diméricas, que contêm 

tetraidrobiopterina e possuem homologia com o citrocromo P450 (Moncada & 

Higgs, 1993). As três isoformas conhecidas catalisam a mesma reação, porém, 

ocorre uma alta especificidade quanto à afinidade por substrato, inibidores, 

localização tecidual e celular, dando a cada uma delas diferentes papéis na 

regulação de processos fisiológico ou fisiopatológicos. A eNOS localiza-se na 

membrana celular, a nNOS também pode ser encontrada na membrana, mas 

sua localização preferencial é o citoplasma, onde também é encontrada a iNOS 

(Arzumanian et al., 2003). A eNOS está presente, por exemplo, em trombócitos, 

miócitos, plaquetas e células endoteliais (Govers & Rabelink, 2001; Arzumanian 

et al., 2003). A nNOS em neurônios, trombócitos, células β-pancreáticas, 

músculos, pulmões, estômago, epitélio celular do útero e células endoteliais de 

arteríolas, entre outros. E a iNOS é expressa em inúmeras células, tendo como 

destaque os macrófagos, astrócitos e microglia (Bryan et al., 2009). A 

especificidade funcional de cada uma das isoformas de NOS está diretamente 

relacionada com a especificidade tissular.  

A expressão da eNOS em neurônios ainda é um dado controverso e 

alguns autores indicam que a marcação desta enzima em tecidos nervosos é um 

artefato da técnica e que apenas as células endoteliais do cérebro são marcadas 

(Garthwaite, 2008). Entre os que defendem a hipótese de que eNOS é expressa 

no sistema nervoso, podemos citar o trabalho de imunocitoquímica de 
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Dinerman e colaboradores (1994). Eles propuseram que eNOS e nNOS ocorrem 

nas mesmas populações de células em diferentes regiões do cérebro, como 

cerebelo e bulbo olfatório. Além disso, o autor conclui que no hipocampo, a 

eNOS está mais concentrada nas células piramidais, enquanto que, a nNOS está 

restrita a interneurônios. Além disso, outros trabalhos indicam que a eNOS 

pode estar presente em astrócitos núcleo do trato solitário, como revisto por Lin 

e colaboradores (2007). 

No cérebro, é certo que a nNOS é predominante e existe na forma de 

partícula e solúvel (Hecker et al., 1994), podendo estar tanto ancorada a 

membrana celular, como também se apresentar no citoplasma. A nNOS contém 

na região N-terminal um domínio PDZ (post-synaptic density protein, discs-large, 

ZO-1), que se liga ao domínio PDZ de proteínas ancoradoras, tais como: 

sintrofina, PSD95 ou PSD93 (Brenman et al., 1996). A PSD95 ancora a nNOS ao 

receptor de NMDA. Essa interação molecular explica como o influxo de Ca2+ 

através de receptores de NMDA está acoplado de forma eficiente a síntese de 

NO (Sattler et al., 1999). A regulação da atividade da nNOS pode se dar tanto 

pela interação dessa com proteínas ancoradoras e reguladoras [calmodulina, 

proteínas com domínio PDZ, caveolina -3, proteína de choque térmico 90 (HSP-

90 do inglês, Heat shock protein 90) e a proteína inibitória de nNOS (PIN)] como 

também pela fosforilação por PKA, CaMK, PKC e fosfatase 1 em diversos sítios 

da nNOS, o que afeta sua atividade diferentemente (Zhou & Zhu, 2009). 

Diversos receptores que promovem aumento de Ca2+ intracelular estão 

associados à ativação da produção de NO. Entre esses, é de particular interesse 
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no presente trabalho, os receptores colinérgicos (AChRs) e os receptores de 

bradicinina (BK). 

Os AChRs são receptores de membrana classificados com base na 

reatividade ao alcalóide muscarina, encontrado no cogumelo Amanita muscaria, 

ou à nicotina, encontrada na planta Nicotina tabacum, sendo chamados, 

respectivamente, de receptores muscarínicos (mAChRs) e nicotínicos (nAChRs). 

Os mAChRs fazem parte da família das proteínas de sete domínios 

transmembrânicos associadas à proteína G. Já os nAChRs são receptores canais 

dependentes de ligantes (Sargent, 1993). 

 Os nAChRs podem estar associados fisicamente a NOS. Em junções 

neuro-musculares a produção de NO modula a formação de clusters de nAChR 

induzido por agrina, um fator essencial para a sinaptogênese (Lück et al., 2000; 

Blottner & Lück, 2001). Em preparações de fatias ou culturas de células do 

gânglio da raiz dorsal, a ativação de nAChR promove a entrada de Ca2+, 

ativando a nNOS que está ancorada ao mesmo complexo protéico (cluster) que o 

nAChR (Haberberger et al., 2003; Papadopolou et al., 2004). E no hipocampo, a 

liberação de NO é provocada pela ativação do subtipo α7 nAChR, o qual tem 

permeabilidade preferencial para o íon Ca2+ e leva a modulação da propagação 

auditiva. Os receptores do subtipo α7 estão presentes em uma subpopulação de 

neurônios do hipocampo imuno-reativos para NOS (Adams et al., 2000). A 

ativação de mAChRs também estimula a produção de NO através do aumento 

de Ca2+ intracelular (Lanzafame et al., 2003): em linfócitos (Kawashima & Fuji, 
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2003), no coração (Hare & Colucci, 1995), no íleo (Kortezova et al., 1998) e no 

hipocampo (Huang & Hsu, 2010). 

 A BK atua através dos seus receptores de membrana acoplados a 

proteína G (B1 e B2) e ativa a via da fosfolipase C (PLC) liberando estoques de 

Ca2+ do reticulo endoplasmático (Regoli et al., 1998). O receptor B2 está presente 

constitutivamente na membrana das células, enquanto que, os receptores B1 são 

expressos em condições patológicas (Rodi et al., 2005). Imunohistoquímica 

revelou a presença de receptores B2 presentes exclusivamente em neurônios de 

diversas áreas do SNC, inclusive no cerebelo (Chen et al., 2000). Em células 

endoteliais a ativação de B2 resulta no aumento do complexo Ca2+-calmodulina 

e consequente geração de NO. Por outro lado, a ativação de B1 nessas células, 

em condição inflamatória, leva a um aumento prolongado da produção de NO 

através da expressão da iNOS (Kuhr et al., 2010). 

 

2.2 - Modulação da Atividade das Sintases de Óxido Nítrico por Melatonina 

 

O óxido nítrico contém um elétron desemparelhado e é, portanto, um 

radical livre. Apesar da importante função na sinalização celular, o NO pode 

conduzir a efeitos deletérios aos tecidos por formar rapidamente peroxinitrito, 

através da reação com superóxido (Beckman & Koppenol, 1996). A modulação 

da produção de NO, tanto em condições fisiológicas, como fisiopatológicas é de 

suma importância para manter o bom funcionamento celular. Desta forma, o 

efeito da melatonina sobre a produção de NO pode ser vista como uma ação 
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protetora, e, além disso, essa indolamina pode agir tanto sobre as isoformas 

constitutivas, como sobre a isoforma induzida da NOS.  

Em homogenato de cerebelo Pozo e colaboradores (1994; 1997) 

demonstraram que uma larga faixa de concentração (1nM – 1mM) de 

melatonina inibe a produção de NO. Este efeito não se mostrou saturável e 

aumenta de forma linear ao longo de seis unidades logarítmicas de 

concentração. Os autores propõem que este efeito é dependente de Ca2+ e da 

interação da melatonina com a calmodulina (Pozo et al., 1994; 1997). Tendo em 

vista os diferentes mecanismos de ação da melatonina e as diferentes formas de 

gerar NO, é mais provável que vários mecanismos estejam contribuindo para 

gerar este efeito. 

Em células de músculo esquelético a NOS constitutiva se agrega a um 

complexo protéico de distrofinas, canais iônicos e proteínas ancoradoras 

importante na formação da junção neuromuscular (Blottner & Lück, 2001). 

Neste caso, a melatonina promove uma inibição da produção de GMPc, que é 

resultado da ativação da via NO/PKG/GMPc (de Almeida-Paula et al., 2005). 

Sabendo que os receptores nicotínicos do subtipo α7 (nAChRs α7), mas não os 

receptores de glutamato, são sensíveis a melatonina em fatias de cerebelo 

(Markus et al., 2003), uma das partes de nosso trabalho visa verificar se 

melatonina modifica a ativação da NOS constitutiva induzida por agonista 

colinérgico. 

A ativação da eNOS em cultura de células endoteliais de rato é passível 

de ser bloqueada pela melatonina quando o aumento intracelular de Ca2+ é 
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promovido pela ativação de receptores acoplados a proteína G (BK, histamina e 

purinoceptores P2Y), mas não quando é resultante da ativação de canais 

operados por ATP (P2X) (Tamura et al., 2006; Silva et al., 2007). Neste mesmo 

modelo, a ativação da iNOS por lipopolissacarídeo da parede de bactérias 

gram-negativas (LPS) é bloqueada por concentrações 1000 vezes maiores de 

melatonina do que a necessária para bloquear a eNOS (Tamura et al., 2009).  

 

3 - FATOR DE TRANSCRIÇÃO NFKB 

 

3.1 - Aspectos Gerais 

 

O fator de transcrição nuclear NFKB tem um papel central no processo 

de inflamação tanto na periferia quanto no SNC. Além disso, o NFKB atua no 

controle da apoptose, sobrevivência, proliferação e divisão celular (Xiao, 2004).  

A família do NFKB, também denominada de família Rel consiste de cinco 

subunidades que incluem: RelA (p65), c-Rel, RelB, p50 e p52. Esta família é 

caracterizada por conter uma porção N – terminal bem conservada com cerca 

de 300 aminoácidos (RHD – Rel homology domain), a qual se subdivide em uma 

região que se liga ao DNA e outra denominada de domínio de dimerização, 

onde se encontra um sinal de localização nuclear (NLS). A região C-terminal 

tem importante grau de especificidade. RelA, c-Rel e RelB contém um domínio 

de transativação (TAD), necessária para iniciar a atividade transcricional. As 
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subunidades p50 e p52 são sintetizadas a partir de grandes moléculas 

precursoras, p105 e p100, respectivamente (Meffert & Baltimore, 2005). 

 O NFKB encontra-se no citoplasma das células, complexado com 

proteínas inibitórias da família IKB. Existem pelo menos duas vias possíveis 

para que haja ativação dessa via: a clássica (via canônica) e a alternativa (via 

não-canônica) (Neumann & Naumann, 2007). A via clássica é a mais comum e 

está associada à expressão de genes relacionados à inflamação, à resposta 

imunológica inata, à anti-apoptose e à sobrevivência celular (Xiao, 2004). Esta 

via é ativada por uma variedade de sinais inflamatórios, incluindo citocinas 

pró-inflamatórias e de antígenos de microorganismos. A via alternativa é 

ativada através dos receptores da família do TNF e leva a transformação do 

precursor p100 e liberação da subunidade p52. Os genes ativados por esta via 

estão relacionados ao sistema imune adaptativo (Xiao, 2004; Neumann & 

Naumann, 2007). 

Segundo a via clássica, para que haja ativação do fator de transcrição 

NFKB, o IKB é fosforilado pelo complexo de proteína quinase IKK. Essa 

fosforilação é o sinal para a ubiquitinação e posterior degradação do IKB pelo 

proteassoma. Após a liberação do dímero NFKB, são expostas as sequências 

peptídicas que sinalizam a internalização nuclear (Kaltschmidt et al., 2005).  

 Vários estímulos que ativam NFKB no sistema imunológico também 

podem atuar no SNC como: citocinas TNF e IL-1b (interleucina-1b), LPS, 

infecções virais e estresse oxidativo. Outros estímulos são específicos do SNC 

como glutamato, neurotrofina, proteína precursora β-amilóide (PPA), bem 
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como o peptídeo β-amilóide (βA) e o fator de crescimento neural (NGF, do 

inglês Nerve Growth Factor) (Barger & Mattson, 1996). O TNF, através do 

receptor TNF-R1 (Tumor Necrosis Factor Receptor 1), o peptídeo βA e o LPS 

através do receptor TLR-4 (Toll-Like Receptor 4) ativam a via clássica do NFKB 

(Mattson & Camandola, 2001). 

 Os genes regulados pelo NFKB relevantes para o SNC incluem: citocinas 

(ex. TNF e IL-6), PPA, iNOS, proteínas inibidoras de apoptose (IAPs), calbidina-

D28, Mn-superóxido dismutase, Bcl-2, receptores µ-opióide e CaMKII 

(Kaltschmidt et al., 2005). 

 Neurônios e glias expressam constitutivamente os dímeros p50p50 e 

p50RelA (Kaltschmidt et al., 1994). Em neurônios o NFKB modula atividade 

sináptica, desenvolvimento, plasticidade neural e sobrevivência celular, através 

da ativação da expressão de genes antiapoptóticos (Meffert & Baltimore, 2005). 

A redução da atividade do NFKB por agentes que bloqueiam a via ou por 

formas super-repressoras do IKB inibe o crescimento de dendritos e neuritos 

(Pizzi & Spano, 2006) e a inibição da ligação do NFKB ao DNA também causa 

danos à célula por reduzir a regulação de agentes antiapoptóticos como Bcl-2, 

Bcl-XL e Bfl-1/A1 (Bhakar et al., 2002).  

A neuroproteção do NFKB foi inicialmente associada ao efeito protetor 

do TNF. Fernyhough e colaboradores (2005) mostraram que a ativação do 

complexo do NFKB é essencial para sobrevivência de neurônios sensoriais 

ativados com TNF. Contudo, esse efeito pode ser alterado quando as células são 

submetidas às diferentes concentrações de TNF. Células granulares de cerebelo 
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que possuem uma ativação basal do NFKB apresentam uma curva de 

sobrevivência em forma de “U” invertido quando ativadas por TNF (figura 2). 

Isso indica que a ativação basal do NFKB nesses neurônios é essencial para sua 

sobrevivência, enquanto que, a regulação anormal do mesmo, seja para uma 

maior ou para uma menor atividade do NFKB, é prejudicial às células. A 

subunidade do NFKB RelA teria um papel central nesse balanço, ora ativando 

ora reprimindo a expressão de genes antiapoptóticos (Kaltschmidt et al., 1995; 

2005). 

 

Figura 2 – Modelo de regulação da atividade do fator de transcrição NFKB. A ativação basal 

do NFKB está envolvida em atividades neuronais tais como sinapse, plasticidade e 

desenvolvimento. Uma perturbação dessa ativação fisiológica pode ser patológica resultando na 

morte celular. (Baseado em Kaltschmidt et al.,2005). 

 

De fato, regulação anormal do NFKB pode levar a patologias associadas 

à neurodegeneração e muitos estudos clínicos ou utilizando modelos 

experimentais descrevem um aumento da atividade do NFKB em condições 

neuropatológicas. Para Grilli e Memo (1999) o NFKB é responsável pelo início 
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da aceleração de vários processos neurodegenerativos no decurso de doenças 

do SNC como doença de Parkinson, doença de Alzheimer e infecções virais.  

 

3.2 - Ação da Melatonina Sobre a Via do Fator de Transcrição NFKB 

 

 O papel da melatonina na imunomodulação já havia sido descrito 

(Maestroni et al., 1986) quando Chuang e colaboradores (1996) propuseram que 

a melatonina poderia modular a ligação do fator NFKB ao DNA. A atividade do 

NFKB de extrato nuclear do baço de ratos mostrou ser maior em animais 

sacrificados na fase de claro do que na fase de escuro. Ainda, a injeção 

intraperitoneal de melatonina (10 mg/Kg) inibiu a atividade do NFKB em 

animais sacrificados durante a fase de claro (Chuang et al., 1996).  

 Diversos modelos mostram o efeito da melatonina sobre a inibição da via 

do fator de transcrição NFKB. Em cultura de macrófagos (Gilad et al., 1998) e de 

células endoteliais (Tamura et al., 2009) ativadas por LPS a melatonina inibe a 

translocação do NFKB ao núcleo, assim como a expressão da enzima iNOS e, 

consequentemente, a produção de NO. Na própria pineal, foi verificado que a 

melatonina sintetizada na fase noturna é importante para manter baixas 

concentrações de NFKB no interior do núcleo (Cecon et al., 2010). 

 

No presente trabalho, foram utilizadas culturas de células granulares de 

cerebelo para demonstrar o efeito da melatonina sobre a produção de NO e o 

influxo de Ca2+ induzidos por agonista colinérgico e BK. LPS foi utilizado para 
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ativar a via do fator de transcrição NFKB e, consequentemente, a expressão da 

enzima iNOS e a produção de NO sob ação da melatonina. 
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 A cultura de células granulares de cerebelo de rato, por ser bastante 

homogênea, é um modelo de cultura de neurônios bastante adequado para 

entender os efeitos da melatonina sobre a produção de NO induzida por 

diferentes agentes, sejam fisiológicos ou fisiopatológicos. O presente trabalho 

mostra que a melatonina é capaz de inibir a atividade das enzimas constitutivas 

e induzida da NOS em cultura de células de cerebelo de rato. O fato da 

melatonina inibir o aumento de Ca2+ intracelular induzido por ACh é um 

indicativo do mecanismo pelo qual esta indolamina está atuando na inibição da 

produção de NO induzida por ACh. A atividade da enzima iNOS e a produção 

de NO induzida por LPS também são inibidas por melatonina. A inibição da 

translocação nuclear do fator de transcrição NFKB induzida por LPS é um forte 

indicativo do mecanismo de ação da melatonina. Esse estudo indica que a 

melatonina tem efeito sobre a atividade fisiológica e fisiopatológica do NO 

Além disso, este trabalho abre novos campos para o estudo do efeito da 

melatonina sobre atividade de receptores de BK no SNC.  
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A melatonina, um derivado da serotonina, é o principal produto da glândula 

pineal. Pode ser produzida também por diversas células e tecidos extrapineais, 

como retina, trato gastrointestinal, células do sistema imunológico, entre outros. 

Nos mamíferos exerce diferentes papéis, sendo que, classicamente, é conhecida 

por atuar como mediadora química da fase escura. A liberação rítmica desse 

hormônio para a corrente sanguínea e para o líquido cefalorraquidiano marca o 

ciclo claro-escuro e as estações do ano para os órgãos internos. Além disso, a 

melatonina atua como moduladora do sistema imunológico e da inflamação, 

agente citoprotetora e antioxidante. Os mecanismos de ação também são 

diversos e variam desde receptores de membrana às interações intracelulares. 

No presente trabalho mostramos que a melatonina inibe a produção de NO 

ativado por ACh ou BK em cultura de células granulares de cerebelo. Esses 

agonistas ativam as NOS constitutivas, que são dependentes do aumento de 

Ca2+ intracelular. A melatonina também bloqueia o aumento de Ca2+ 

intracelular induzido por ACh, sugerindo que, o efeito dessa indolamina sobre 

a produção de NO ativado por ACh é, provavelmente, um efeito sobre o 

aumento de Ca2+ intracelular. Lipopolissacarídeo da parede de bactéria gram-

negativa ativa a transcrição da isoforma induzida NOS. A melatonina inibe a 

expressão dessa enzima e a produção de NO induzidas pela endotoxina 

bacteriana. Nossos resultados indicam que esses efeitos são dependentes da 

inibição da via do fator de transcrição NFKB. Em resumo, o presente trabalho 

mostra que a melatonina inibe a atividade da NOS constitutiva e a expressão da 

NOS induzida. Esses efeitos são dependentes de mecanismos específicos e 

devem estar relacionados às diferentes funções celulares. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 



Abstract 
  
 

33 

Melatonin, a serotonin derivative, is the main product of the pineal gland. Can 

also be produced by various extra-pineal sites as retina, gastrointestinal tract, 

immune cells, among others. In mammals it has different roles, and, classically, 

is known to act as a chemistry mediator of the darkness. The rhythmic release 

of this hormone into the blood and cerebrospinal fluid marks the light-dark 

cycle and the seasons to the internal organs. Moreover, melatonin acts as a 

modulator of the immune system and inflammation, a cytoprotective agent and 

reduces free radicals formation. The mechanisms of action are also diverse and 

vary from membrane receptors to intracellular interactions. Here we show that 

melatonin inhibits the production of NO activated by ACh or BK in cultured 

cerebellar granule cells. These agonists activate constitutive NOS, which are 

dependent on increased intracellular Ca2+. Melatonin also blocks acetylcholine-

induced Ca2+ intracellular increase, suggesting that, this indolamine effects on 

NO production activated by ACh is, probably, an effect on the increase of 

intracellular Ca2+. Lipopolysaccharide of gram-negative bacteria wall activates 

the transcription of inducible NOS isoform. Melatonin inhibits the enzyme 

expression and NO production in granule cerebellar cells activated with the 

bacterial endotoxin. Our data shows that these effects are dependent on 

inhibition of nuclear factor kappa B pathway. In summary, the present work 

shows that melatonin inhibits constitutive NOS activity and inducible NOS 

expression. These effects are dependent on specific mechanisms and should be 

related to different cellular functions. 
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