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RESUMO

FERREIRA, R. F. D. Análise da dinâmica da melatonina liquórica. 2010. 42 f. Dissertação

(Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São

Paulo, São Paulo, 2010.

O hormônio melatonina é produzido pela glândula pineal de mamíferos de forma circadiana e

sua secreção é mais elevada durante a noite. Melatonina é liberada no sistema ventricular

cerebral através do recesso pineal do 3º ventrículo. Sabe-se que a concentração de melatonina

é maior nos ventrículos cerebrais que no plasma e no líquido cerebroespinhal lombar. Para

avaliar a dinâmica da melatonina liquórica no rato Wistar, coletamos, através de microdiálise,

amostras do líquor do terceiro ventrículo cerebral de animais jovens. Para avaliar a variação

ontogenética em sua produção e liberação compararam-se as concentrações de melatonina

liquórica em animais jovens e idosos. Observou-se também o perfil da melatonina liquórica

em animais pinealectomizados. Esses procedimentos darão base para uma análise sistemática

da dinâmica da melatonina no líquido cerebroespinal ventricular.

Palavras chave: Melatonina. Pineal. Microdiálise. Líquor. Envelhecimento. Pinealectomia.



ABSTRACT

FERREIRA, R. F. D. Analysis of the dynamic of liquoric melatonin. 2010. 42 p.

Dissertation (Masters in Human Phisiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade

de São Paulo, São Paulo, 2010.

The hormone melatonin is produced by the mammalian pineal gland in a circadian way and its

secretion is higher at night. Melatonin is released to the cerebral ventricular system through

the pineal recess of the III ventricle. We know that the concentration of melatonin is higher in

the cerebral ventricles than in plasma and lumbar cerebrospinal fluid. To evaluate the

dynamic of melatonin in the cerebrospinal fluid (CSF) in Wistar rats, we collected, using

microdialisys, samples of cerebrospinal fluid in the III ventricle of young animals. To

estimate the ontogenetic decrease in melatonin production and release we compared the

concentrations of CSF melatonin in young and aged animals. The concentration of CSF

melatonin was also evaluated in pinealectomized rats. These procedures will elucidate the

dynamic of ventricular CSF melatonin.

Key words: Melatonin. Pineal. Microdialisys. Cerebrospinal fluid. Aging. Pinealectomy.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O Líquido Cerebroespinal

O líquido cerebroespinhal (LCE) é um fluido incolor que circula nos ventrículos

cerebrais e no espaço entre as duas membranas mais internas que envolvem o sistema nervoso

central (SNC) – Aracnóide e Pia-mater – denominado espaço subaracnóide cerebral (TRUEX

e CARPENTER, 1969).

O LCE é produzido por entrelaçamentos vasculares denominados Plexos Coróides (PC).

Estes plexos estão presentes em todos os ventrículos cerebrais, a maior parte nos ventrículos

laterais (BRODAL, 1998). A secreção de LCE se inicia nos ventrículos laterais (VL) e,

passando pelo forâmen interventricular de Monro, flui para o terceiro ventrículo (3º V), onde

uma quantidade adicional de LCE é produzida. Do 3°V vai para o quarto ventrículo (4°V),

onde também há produção de LCE, através do aqueduto de Sylvius e entra no espaço

subaracnóide através do forâmen de Magendie e Luschka (Figura 1) (KANDEL, 2000). O

LCE flui através dos espaços subaracnóides por toda superfície do cérebro e medula espinhal

(BRODAL, 1998).

Nos humanos, são formados cerca de 600 ml de LCE por dia, porém os ventrículos e

espaço subaracnóide comportam apenas aproximadamente 140 ml (SKIPOR, 2008). Isso

requer um sistema eficiente de drenagem que é constituído pelas Granulações Aracnóides

(GA) que são prolongamentos da membrana aracnóide para o interior da terceira e mais

externa membrana do cérebro, a Dura-mater, onde essa membrana possui lacunas

denominadas seios venosos. Essas GA são mais numerosas ao longo da fissura entre os

hemisférios cerebrais e são os principais locais de transferência de LCE do espaço

subaracnóide para o sistema venoso (Figura 1) (TRUEX e CARPENTER, 1969). A passagem

de fluido do espaço subaracnóide para os seios venosos é provavelmente causada por

diferença na pressão hidrostática que é maior no espaço subaracnóide que nos seios venosos

(BRODAL, 1998).
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Figura 1. Distribuição do LCE. (Fonte: Modificado de KANDEL, 2000). A. Locais de formação,
circulação e absorção do LCE. Todos os espaços que possuem LCE comunicam-se com os
espaços intersticiais cerebrais fazendo trocas e mudando a composição do LCE. B. O
espaço subaracnóide é delimitado externamente pela membrana aracnóide e internamente
pela pia mater, que se estende ao longo dos vasos sanguíneos que penetram a superfície do
cérebro.

Portanto o fluxo de LCE se dá dos locais de formação para os locais de reabsorção,

fazendo trocas com o tecido neural no caminho, modificando continuamente a composição de

solutos do LCE (SKIPOR, 2008).

Este líquido age como uma camada protetora que amortece os tecidos neurais além de

prover ao cérebro nutrientes essenciais e remover produtos de atividade neuronal (SKIPOR,

2008), servindo como um sistema linfático do SNC (KANDEL, 2000).

Porém, estudos mais recentes sugerem que os PCs e o sistema LCE têm um papel bem

mais ativo no funcionamento do SNC, sendo alvo, fonte e via para sinalização neuroendócrina

no cérebro. As moléculas sinalizadoras no fluido intersticial do tecido cerebral podem agir de

maneira autócrina/parácrina, mas também se mover ao longo do sistema ventricular e espaço

subaracnóide através do LCE e exercer efeitos a distancia em células alvo do sistema nervoso

central. As moléculas sinalizadoras presentes no LCE são originadas do sangue periférico, do

próprio SNC e dos PCs (SKIPOR, 2008).
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Entre as moléculas originadas no SNC e que estão presentes no LCE está o hormônio

melatonina (MEL) sintetizado pela glândula pineal (glândula de origem neural).

1.2 Glândula Pineal e Melatonina

A glândula pineal é uma estrutura epitalâmica pequena e única, situada dorsalmente à

região caudal do diencéfalo. Deriva-se de células neuroectodérmicas e desenvolve-se a partir

de uma evaginação do teto da parede do terceiro ventrículo (KAPPERS, 1960).

Nos roedores, a glândula pineal apresenta três porções distintas que formam o complexo

pineal: pineal profunda, pedúnculo pineal e pineal superficial. A pineal profunda está

localizada entre as comissuras posterior e habenular, delimitando uma região ventricular

chamada de recesso pineal (RP) (Figura 2) (MOLLER, 1992).

Figura 2. O Complexo pineal.

A glândula pineal apresenta neurônios modificados, os pinealócitos, que são as células

produtoras do hormônio melatonina (SCHNEIDER, 1981).

A melatonina é uma indolamina de baixo peso molecular (PM = 232,28) com

característica anfifílica, ou seja, difunde-se tanto em meios hidrofílicos como lipofílicos

graças à presença do grupamento metoxi no carbono 5 e do grupamento acil ligado ao

grupamento amina (figura 3) (CIPOLLA- NETO e AFECHE, 2008).



17

Figura 3. Estrutura química da melatonina (Fonte: Adaptado de CIPOLLA-NETO E AFECHE, 2008).

Em todos os vertebrados, independentemente se o animal tem hábitos diurnos ou

noturnos, a produção de MEL é exclusivamente noturna e a magnitude e duração da sua

síntese/secreção dependem exclusivamente do período escuro, apresentando assim, uma

variação circadiana e sazonal de acordo com a duração do fotoperíodo (CIPOLLA- NETO,

1996). Dada essa marcante característica rítmica de produção, a MEL é considerada, portanto,

um hormônio que funcionaria como um sincronizador do meio interno (zeitgeiber, doador de

tempo). Esse padrão rítmico de secreção da MEL é importante porque dá ao organismo

informação temporal que permite adaptação das funções fisiológicas às variações do ciclo

claro-escuro (CIPOLLA-NETO E AFECHE, 2008).

No ser humano, o ritmo circadiano de MEL é desenvolvido por volta dos seis meses

de vida e alcança seus maiores níveis entre 4 e 7 anos de idade. Na puberdade há uma queda

nas concentrações de MEL e depois disso as concentrações plasmáticas diminuem

gradualmente. Como conseqüência em indivíduos idosos quase não há diferença nas

concentrações plasmáticas diurnas e noturnas de MEL (KARASEK, 2004). Essa diminuição

na produção de MEL está associada à insônia em pacientes idosos (PANDI-PERUMAL,

2005) e a uma maior prevalência de câncer (PANDI-PERUMAL, 2008).

Além da melatonina pineal, em mamíferos, outras estruturas periféricas como glândula

de Harder, fígado, testículos, ovário, sistema vascular, trato gastrintestinal, musculatura lisa,

células do sistema imune e retina também produzem melatonina, porém somente com ação

local (SIMONNEAUX, 2003). Apesar de a melatonina ser produzida em outros tecidos que

não a glândula pineal, é dela, pineal, a procedência da melatonina circulante (REITER, 1991),
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ou seja, quando a glândula pineal é retirada cirurgicamente, o aumento na concentração

noturna observada no plasma é abolida (OZAKI, 1976; LEWY, 1980).

A melatonina é sintetizada na pineal a partir do triptofano captado da corrente

sanguínea. O triptofano é transformado em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) na mitocôndria dos

pinealócitos pela triptofano-hidroxilase (TPH, E.C. 1.14.16.4) (LOVENBERG, 1967). O 5-

HTP é então convertido em serotonina (5-HT) no citosol dos pinealócitos sob a ação de uma

descarboxilase inespecífica (LOVENBERG, 1962; SNYDER, 1964). A 5-HT é acetilada pela

arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT, E.C. 2.3.1.87) convertendo-se em N-

acetilserotonina (NAS) (WEISSBACH, 1960; VOISIN, 1984). NAS é Oxi-metilada pela

enzima hidroxi-indol-O-metiltransferase (HIOMT, E.C. 2.1.1.4), dando origem à N-acetil-5-

metoxitriptamina (MEL) (Figura 4) (AXELROD, 1960).

Figura 4. Vias de produção e metabolização da melatonina (Fonte: Adaptado de CIPOLLA-NETO E
AFECHE, 2008).

A enzima passo limitante da produção de MEL é a AA-NAT, pois se observa um

aumento noturno de mais de 150 vezes no RNAm que codifica essa enzima (ROSEBOOM,

1996).
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O padrão circadiano de atividade da enzima AA-NAT e conseqüentemente de

produção e secreção de MEL é determinada pelos núcleos supraquiasmáticos hipotalâmicos

(NSQ) (KLEIN, 1979). A atividade do NSQ é sincronizada ao ciclo claro-escuro ambiental,

luz essa, detectada pela retina. O sinal gerado na retina é transmitido para o NSQ pelo trato

retino-hipotalâmico (ARENDT, 2005). Células ganglionares retinianas glutamatérgicas

projetam-se para o NSQ enviando a transmissão fótica dos sinais luminosos para o NSQ

(BERSON, 2002). Fibras GABAérgicas provenientes do NSQ inervam o núcleo

paraventricular hipotalâmico (PVH). Para controlar a função da pineal, fibras eferentes do

PVH contendo vasopressina passam pelo fascículo prosencefálico medial e tronco cerebral e,

por fim, esse sistema descendente acaba fazendo conexões sinápticas com neurônios da

coluna intermédio-lateral na medula espinhal torácica alta, de onde fibras simpáticas pré-

ganglionares (colinérgicas, portanto) se projetam para o gânglio cervical superior (GCS)

(MOORE, 1996). As fibras pós-ganglionares simpáticas (originadas no GCS),

noradrenérgicas, projetam-se sobre a glândula pineal (figura 5).

Figura 5. Vias neurais do controle diário da síntese de melatonina pela glândula pineal e os principais
neurotransmissores envolvidos. GLU: glutamato; NSQ: núcleo supraquiasmático; GABA:
ácido gama-aminobutírico; PVH: núcleo paraventricular hipotalâmico; IML: coluna
intermédio lateral da medula espinal; Ach: acetilcolina; GCS: gânglio cervical superior; P:
glândula pineal; NOR: noradrenalina (Fonte: Adaptado de CIPOLLA-NETO E AFECHE,
2008).

A ativação de receptores β-adrenérgicos na glândula resulta em elevação de adenosina

monofosfato cíclico (AMPc) levando, no rato, a um aumento da síntese e da atividade da AA-

NAT (KLEIN, 1971). Receptores α-adrenérgicos também são encontrados na glândula pineal

(SUGDEN, 1984) e sua ativação potencializa a atividade do receptor β-adrenérgico através do
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aumento do Ca+ intracelular e ativação da Proteína quinase C (PKC) (HO, 1987). Todos esses

eventos em conjunto levam à produção noturna de MEL pela glândula pineal.

A MEL produzida é então, imediatamente liberada na corrente sanguínea, não sendo

armazenada na glândula. A melatonina plasmática circula ligada à albumina. Sua meia vida

no sangue é relativamente curta (10-40min) e numa única passagem pelo fígado, 90% da

melatonina é metabolizada. Aproximadamente 75% da MEL captada pelas células hepáticas é

convertida em 6- hidroximelatonina e então, em 6-sulfatoximelatonina e excretada na urina

(REITER, 1991).

Para atingir seus alvos no SNC acreditava-se que a MEL seria liberada na circulação e

os atingiria via circulação periférica, sendo secretada na veia de Galeno, que drena o seio

sagital antes de entrar na veia jugular. A MEL venosa seria então transportada finalmente de

volta para o cérebro pelas artérias carótidas. Considerando a localização anatômica da

glândula pineal no cérebro, essa rota seria muito longa (SKINNER, 1999).

Por sua localização anatômica e por seus efeitos exercidos em estruturas centrais,

surgiu a hipótese alternativa de que a MEL atingiria seus alvos centrais diretamente através do

sistema ventricular (SKINNER, 1999, TRICOIRE, 2002). Esse hormônio seria um bom

candidato a ser transportado pelo LCE, pois muitos de seus efeitos resultam de ação central. O

efeito melhor caracterizado da MEL no SNC é o controle sazonal da reprodução. O sítio de

ação da MEL está localizado na área pré-mamilar hipotalâmica que está muito perto do 3°V

(0 a 1,5 mm).

Skinner, et al. (1999) observaram as concentrações de MEL nos ventrículos e

compararam com os níveis encontrados no plasma jugular de ovelhas e caracterizaram pela

primeira vez o padrão agudo de liberação de MEL no LCE. Os níveis noturnos no 3°V foram

20 vezes maiores que na veia jugular e sete vezes maiores que no ventrículo lateral (VL),

sugerindo que a maioria da MEL detectável no LCE vem diretamente da glândula pineal.

Outro estudo confirmou, agora definitivamente, a entrada de MEL pelo terceiro

ventrículo e comprovou que ela entraria pelo recesso pineal, pois observaram que os níveis de

MEL eram mais altos no RP que na parte ventral do 3°V e que o bloqueio do RP diminuiu

drasticamente (cerca de 80%) as concentrações de MEL no 3°V (TRICOIRE, 2002).

Mais recentemente, em 2010, amostras de LCE foram coletadas do 3°V e do VL

durante neurocirurgia em humanos e foram comparadas com amostras plasmáticas. Observou-

se uma diferença significativa na concentração de MEL entre os ventrículos, com níveis

maiores no 3°V. Os níveis de MEL foram significativamente maiores no 3°V que no plasma,



21

porém não houve diferenças significativas entre as concentrações plasmáticas e no VL. Esses

resultados mostraram que a MEL entra diretamente no LCE pelo recesso pineal também em

humanos (LESTON, 2010).

No sistema nervoso central a melatonina é degradada via clivagem oxidativa do anel

pirrólico dando origem a N-acetil-N-formil-5-metoxiquinuramina (AFMK). A AFMK é

convertida finalmente a 5-acetil-5-metoxiquinuramina (ZAWILSKA, 2009). A família das

quinuraminas tem sido relacionada a tratamentos farmacológicos para desordens

neurodegenerativas como epilepsia e derrame cerebral (STONE, 2001). Além disso, as

concentrações de AFMK são altas em pacientes com meningite, indicando um possível

mecanismo imunomodulatório nesses pacientes (SILVA, 2005).

1.2.1 Ações da Melatonina no Sistema Nervoso Central

A mensagem hormonal da MEL liberada pela glândula pineal é distribuída

rapidamente pelas estruturas cerebrais.

A melatonina pode exercer sua ação tanto diretamente atravessando as membranas e

ligando-se a moléculas intracelulares quanto por intermédio de receptores de membrana e

receptores nucleares.

Dois tipos de receptores de melatonina acoplados à proteína G foram clonados e

caracterizados no SNC: MT-1 e MT-2, sendo o receptor MT-1 o mais abundante. A ativação

do receptor MT-1 leva a uma diminuição no acúmulo de AMPc.

Outros efeitos da ativação do MT-1 já foram descritos nas concentrações

intracelulares de GMPc, diacilglicerol, trifosfato de inositol e cálcio, na expressão de c-fos, e

no potencial de membrana da célula (SIMONNEAUX, 2003). O receptor MT-2 é expresso

principalmente na retina e em menor escala no SNC.

Um terceiro tipo de receptor que inicialmente foi chamado de MT-3 foi mais tarde

caracterizado como a enzima quinona redutase do tipo 2. Essa enzima pertence a um grupo de

redutases que participam na proteção contra estresse oxidativo (SIMONNEAUX, 2003).

A MEL é também ligante para receptores nucleares órfãos relacionados ao ácido

retinóico (RZR/RORα) (PANDI-PERUMAL, 2008). O significado funcional desses

receptores nucleares ainda é questão de debate (ZAWILSKA, 2009).

Sabe-se atualmente que pelo menos 110 estruturas cerebrais expressam receptores de

melatonina (SIMONNEAUX, 2003). Esses receptores são expressos em áreas como o núcleo

supraquiasmático, vários núcleos hipotalâmicos e talâmicos, hipocampo, neurônios



22

dopaminérgicos, córtex cerebelar, córtex pré-frontal, gânglios da base, substancia nigra, área

tegmentar ventral, nucleo accumbens e células horizontais, amácrinas e ganglionares da retina

e etc. (PANDI-PERUMAL, 2008; ZAWILSKA, 2009). Os locais de maior expressão de

receptores de melatonina em roedores adultos são pars tuberalis da hipófise anterior e a área

postrema (ZAWILSKA, 2009).

Vários trabalhos têm demonstrado a melatonina como um importante modulador de

funções do SNC. El- Sherif, et al. (2003) demonstraram que a melatonina regula a

plasticidade dos  neurônios piramidais no hipocampo. Neste experimento, neurônios expostos

à melatonina mudaram sua excitabilidade em resposta a estimulações repetitivas (potenciação

a longo prazo), sendo assim, MEL pode ser considerada uma molécula endógena cujos níveis

de oscilação naturais podem modular fenômenos de plasticidade neural ligados a processos de

aprendizado e memória. Além disso, MEL regula também os ritmos circadianos e sazonais, o

ciclo vigília-sono, modula a neurotransmissão, regula o sistema imunológico e tem ação

antioxidante e antienvelhecimento (SIMMONEAUX, 2003).

Alterações na expressão do receptor de melatonina, mudanças na produção endógena

de MEL, além de seus efeitos benéficos têm sido demonstrados em várias neuropatologias.

Por exemplo, seu efeito protetor tem sido observado em doenças neurodegenerativas como

Alzheimer e Parkinson (CATALÁ, 1997; WU, 2003; MATSUBARA, 2003; PANDI-

PERUMAL, 2008; OLCESE, 2009). MEL tem implicações fisiológicas em vários tipos de

cefaléias através de seus efeitos antiinflamatório e anti-radicais livres, de sua regulação

neurovascular, entre outras (PERES, 2004). Além disso, possui efeitos anti-carcinogênicos

(STEVENS, 2007), modula a pressão sanguínea e protege o sistema cardiovascular (PAULIS

e SMIKO, 2007). Alterações no padrão de secreção de MEL são encontradas em desordens

psiquiátricas como psicose (MIYAZAKI, 2003), desordem afetiva sazonal, depressão,

transtorno bipolar, bulimia, anorexia, esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo

(PACCHIEROTTI, 2001).
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2 JUSTIFICATIVA

Sabe-se da imensa importância da MEL para o SNC e sabe-se também que ela circula

nesse meio através do líquor. Por isso torna-se de extrema importância o conhecimento da dos

perfis diários desse hormônio no sistema ventricular cerebral. Na literatura, há uma grande

heterogeneidade na medição dos níveis de melatonina no LCE, dependendo da espécie, do

lugar e hora da amostragem, do ensaio utilizado para dosagem e patologias ou controles

envolvidos (LESTON, 2010). A maioria dos estudos sobre MEL no LCE foi feito em ovelhas

por ser considerada uma espécie que permite coleta de LCE por um período prolongado sem

perturbações fisiológicas significativas (TRICOIRE, 2002). Existe apenas um estudo que

avaliou a concentração de MEL liquórica (na cisterna magna) em roedores

(WITHYACHUMNARNKUL, 1980). Não há na literatura trabalhos que avaliaram o perfil

circadiano de liberação de MEL em roedores. Portanto propõe-se com esse trabalho uma

análise sistemática das concentrações e da dinâmica da melatonina liquórica no 3°V de ratos

Wistar.
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3 OBJETIVOS

3.2 Observar o perfil diário da melatonina liquórica em ratos jovens e idosos;

3.3 Analisar o perfil diário da melatonina liquórica em animais jovens sem a presença de

melatonina plasmática (pinealectomizados – PINX).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais e Desenho Experimental

Utilizaram-se ratos albinos da linhagem Wistar jovens (2 meses) e idosos (12 meses).

Os animais foram mantidos em biotério com ciclo invertido de claro-escuro 12/12 (luzes

acesas às 20:00) e temperatura controlada (21 ± 2 °C). Os animais receberam comida e água à

vontade. Os procedimentos estão de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação

Animal (COBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal

(CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB). Analisaram-se 3 grupos experimentais:

animal jovem, idoso e jovem pinealectomizado.

4.2 Procedimentos Cirúrgicos

4.2.1 Pinealectomia

Os animais foram anestesiados com uma mistura de Dopalen® (Paulínia, SP, Brasil) (5

ml) e Anasedan® (Paulínia, SP, Brasil) (1,7 ml), dessa mistura injetou-se intraperitonealmente

0,15 ml/100 g de peso por animal. Eles foram posicionados em aparelho estereotáxico (David

Kopf Instuments, Tujunga, CA, EUA) após perda dos reflexos. Usando-se uma broca circular

fez-se uma perfuração centrada no lambda (λ) e a calota foi delicadamente retirada para

remoção da glândula pineal. Após a remoção da glândula com pinça cirúrgica a calota foi

reposicionada e seguiu-se a implantação das sondas para microdiálise.

4.2.2 Implantação das sondas para microdiálise

Todos os grupos experimentais foram implantados com cânulas para microdiálise

(CMA 12 Elite – Microdialysis Probe®, Solna, Suécia) (figura 5). Os animais foram

anestesiados e posicionados em aparelho estereotáxico após perda de reflexos. Fez-se uma

perfuração na posição, 2 mm posterior ao bregma, na linha média. Outras 3 perfurações foram

feitas para colocação de parafusos que deram base para a fixação da cânula. Após a fixação

dos parafusos a sonda foi implantada no 3º ventrículo cerebral (coordenadas: anteroposteior -

2,00 mm do bregma e dorsoventral 7.55 mm a partir da calota) (Nível 27, SWANSON, 1998)

(Figura 5). A cânula foi fixada na superfície do crânio com cimento dentário (co-polímero de

acrílico e acrílico auto polimerizante (Clássico Artigos Odontológicos®, São Paulo, SP,

Brasil). Após a fixação da cânula os animais tiveram o escalpo suturado. A coleta de amostras

se iniciou após 7 dias da cirurgia.
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Figura 6. (A) Cânula para microdiálise CMA 12 Elite (Microdialysis Probe®). (B) Procedimento
cirúrgico para implantação da sonda guia para a cânula.

4.3 Coletas das Amostras

Uma hora antes do início da coleta das amostras, a entrada de cada sonda foi

conectada a uma bomba de perfusão (PHD 22/2000, Harvard Apparatus, Madras, OR, EUA)

(Figura 6) através de um cateter de polietileno (Portex Limited, Hythe, Kent, Inglaterra).

Outro cateter foi conectado à saída da sonda. A cânula de saída leva o dialisado a um tubo de

coleta de polipropileno (Amersham Biosciencess, Piscataway, NJ, EUA).

Os cateteres passam por um túnel articulado de malha metálica, conectado a um

sistema de juntas giratórias com braço móvel (Instech Laboratories, Plymouth Meeting, PA,

EUA). Este sistema está associado a um balanceador que permite aos animais liberdade de

movimentos na gaiola (Figura 6). Durante todo o período de microdiálise os animais foram

perfundidos com uma solução de Ringer (NaCl 174 mM, KCl 4 mM, CaCl2 1,2 mM, MgCl2

mM, Hepes 10 mM) com fluxo de 3 μL/min.

As amostras de dialisado (180 μL) foram coletadas a cada hora durante todo o período

escuro (ZT 12 ao ZT 24) e sabendo-se que a liberação diurna de MEL é basal (REITER,

1991) uma única amostra foi coletada durante o dia no ZT 11 (uma hora antes do momento da

inversão do período claro com o escuro). A coleta descrita aconteceu durante os 5 dias de

experimentos.
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Figura 7. (Fonte: Modificado de Amaral, 2009). (A) Bomba de infusão com seringas conectadas aos
cateteres de polietileno. As seringas contêm Ringer que infundirão o animal. O dialisado
será coletado em tubo conectado à base do braço móvel. (B) Sistema de juntas giratórias
com braço móvel, mostrando ligação dos cateteres de polietileno protegidos por túnel de
malha metálica articulado que permitem livre movimentação do animal na caixa.

4.4 Verificação da Localização de Implantação da Sonda

No fim das coletas, os ratos foram sacrificados por decapitação. O cérebro foi

removido delicadamente e mantido em formalina para fixação e facilitação da obtenção dos

cortes histológicos. Cortes longitudinais de 30 μm de espessura foram feitos em criostato na

região da implantação da cânula. Os cortes foram colocados em lâminas gelatinadas para

posterior coloração com tionina (coloração de Nissl) e análise sob microscópio. Os resultados

da microdiálise foram validados nos animais em que a cânula estava localizada no terceiro

ventrículo cerebral.

4.5 Dosagem de Melatonina por HPLC

A concentração de melatonina foi dosada utilizando-se um sistema de cromatografia

líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção eletroquímica (HPLC Waters, Milford, MA,

EUA). O sistema cromatográfico é composto por uma bomba Waters 610 que perfunde

isocraticamente o sistema, uma coluna de fase reversa Resolve C18 (partícula esférica de 5

mm; 3,9 x 150 mm) e um detector eletroquímico Waters 464, operado  em modo DC. O

sistema é controlado pelo programa computacional Empower Software (Waters Corporation.

V. 5.0, 2002) através de uma interface programável (Waters System Interface Module).

Os dialisados (40 μL) foram injetados no sistema de cromatografia (injetor modelo

7125, com loop de 20 μL, Rheodyne Inc./IDEX® Health and Science, Rohner Park, CA EUA).
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Como fase móvel foi usada uma solução contendo tampão acetato de sódio 0,1 M, ácido

cítrico 0,1 M, EDTA 0,15 mM e metanol a 35% pH 3,7. As cromatografias realizadas foram

de fase reversa, o sistema foi operado isocraticamente com fluxo de 1 mL/min, potencial de

oxidação de +900 mV e corrida com 6 minutos de duração.

As soluções estoque do padrão de melatonina (1 mM, Sigma Chemical Co., St. Louis,

MO, EUA) foram preparadas em solução de HCL 0,1 M acrescida de EDTA 0,02% e

metabissulfito de sódio 0,02% , aliquotadas em tubos de microcentrífuga e mantidas a -80 °C.

Quando foram utilizadas, uma alíquota de padrão de melatonina foi descongelada e fez-se

uma diluição em Ringer para obtenção das concentrações desejadas. Todos os reagentes

utilizados têm grau de pureza adequado para HPLC.

Curvas de calibração com 5 concentrações diferentes e conhecidas (1,74 a 27,84

ng/20μL) foram utilizadas para a quantificação da melatonina presente nas amostras. As

curvas de calibração foram obtidas através do programa Empower Software (Waters

Corporation v. 5.0) pela relação das concentrações de cada padrão com as áreas dos picos

correspondentes dos cromatogramas. A identificação da melatonina das amostras deu-se pela

comparação do seu tempo de retenção com aqueles padrões conhecidos e a quantificação foi

realizada pelo mesmo programa computacional.



29

5 RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Avaliação individual do perfil diário de melatonina no 3º ventrículo cerebral pela

técnica de microdiálise no animal jovem, idoso e pinealectomizado

Após a implantação das cânulas os animais tiveram uma semana para se recuperar da

cirurgia. Uma hora antes do início das coletas o animal foi ligado ao sistema de microdiálise

como descrito anteriormente. Durante o experimento os animais tiveram acesso à água e

comida à vontade e tiveram livre movimentação pela caixa.

Somente foram considerados os resultados dos animais em que a posição correta da

cânula foi observada por histologia (Figura 8).

Figura 8. Lâmina histológica demonstrando cânula implantada no terceiro ventrículo do animal.

Seguem abaixo as quantificações das concentrações de melatonina liquórica nos

animais jovem, idoso e pinealectomizado.

5.1.1 Animal jovem

A dosagem de MEL no animal jovem mostra que o perfil da concentração de MEL

liquórica segue os mesmo padrões de liberação de melatonina pela glândula pineal, com uma

quantidade basal durante o dia e concentrações mais elevadas durante a noite

(aproximadamente 3 ng/ml).
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Nos gráficos demonstrando a quantidade de MEL liquórica dia-a-dia observa-se uma

variação do padrão de concentração no mesmo animal a cada noite.
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Figura 9. Perfil diário de melatonina liquórica – média dos 5 dias de coleta (animal jovem).
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Figura 10. Perfil de melatonina liquórica dia-a-dia (animal jovem).
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5.1.2 Animal idoso

O animal idoso também apresentou o padrão de concentrações liquóricas baixas

durante o dia e mais altas durante a noite. Porém não houve, como se esperava, uma

diminuição considerável das concentrações de MEL liquóricas no animal idoso.

 Animal 4 IDOSO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0

1

2

3

4

5

ZT

m
el

at
on

in
a 

(n
g/

m
l)

Figura 11. Perfil diário de melatonina liquórica – média dos 5 dias de coleta (animal idoso).

Melatonina Liquórica

0 24

0

1

2

3

12 24 12 24 12 2412

m
el

at
on

in
a 

(n
g/

m
l)

Figura 12. Perfil de melatonina liquórica dia-a-dia (animal idoso).
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5.1.3 Animais Pinealectomizados (PINX)

Surpreendentemente, os resultados das quantificações nos animais PINX,

demonstraram um claro perfil de concentração de MEL no líquor com concentrações

semelhantes às do animal jovem.
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Figura 13. Perfil diário de melatonina liquórica – média de 4 dias de coleta (animal PINX).
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Figura 14. Perfil de melatonina liquórica dia-a-dia (animal PINX).
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6 DISCUSSÃO

Eventos rítmicos como a secreção de melatonina apresentam mudanças dinâmicas

durante o ciclo claro/escuro. Com a microdiálise essas mudanças podem ser acompanhadas

efetivamente in vivo por monitoração contínua de animais individuais (BORJIGIN, 2008).

Observou-se neste trabalho, através de microdiálise no 3ºV de ratos, que os perfis de

concentração de melatonina em todos os animais experimentais (jovem, idoso e

pinealectomizado) seguiram os mesmos padrões da liberação de MEL pela glândula pineal

com níveis baixos durante o dia e níveis aumentados durante a noite. No líquor as quantidades

encontradas estão em torno de 3 ng/ml. Na pineal a quantidade de melatonina tem um pico no

ZT 18 de aproximadamente 5 ng/ml (AMARAL, 2009) evidenciando que a maior parte da

melatonina produzida pela glândula pineal é liberada diretamente no 3ºV em ratos.

A observação da liberação de MEL no líquido cerebroespinal do 3ºV enfatiza o papel

essencial desse hormônio na fisiologia cerebral (TRICOIRE, 2002). A quantidade de MEL

neste compartimento excede os níveis plasmáticos e o número de receptores conhecidos no

SNC (REITER, 2002). Isto sugere sua ação independente de receptores, ou seja, o efeito

neuroprotetor da MEL depende principalmente de sua atividade antioxidante (KARASEK,

2006), protegendo macromoléculas citosólicas e nucleares da citotoxidade dos radicais livres

(SIMONNEAUX, 2003).

Sabe-se que a de MEL circulante diminui progressivamente com a idade (REITER,

1994). Existe na literatura somente um trabalho sobre a quantidade liquórica desse hormônio

in vivo no liquido cerebrospinal, porém, as amostras foram coletadas na cisterna magna. Neste

estudo observaram que os níveis de MEL no líquido cerebroespinhal desse compartimento

foram mais baixos que os níveis plasmáticos e não apresentaram mudanças circadianas

significativas (WITHYACHUMNARNKUL, 1980).

Surpreendentemente não observamos uma diminuição significativa na quantidade de

melatonina no líquor do animal idoso. Uma hipótese que explicaria esse achado é que os

níveis encontrados nos animais idosos teriam uma ação unicamente central, já que os níveis

plasmáticos de MEL devem estar diminuídos com a idade.

Uma das maiores causas da destruição dos tecidos neurais no envelhecimento é o

resultado do metabolismo aeróbico natural no cérebro: os radicais livres. O cérebro é

particularmente susceptível ao ataque dos radicais livres por gerar mais agentes tóxicos que

qualquer órgão do corpo. Devido a sua alta atividade metabólica, o cérebro utiliza muito
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oxigênio (aproximadamente 20% to total de oxigênio inspirado em um indivíduo em repouso

e o cérebro representa apenas 2% do peso corporal). As vitaminas antioxidantes E e C

protegem o cérebro contra danos oxidativos. A melatonina também é conhecida como um

potente antioxidade. In vitro, MEL é mais efetiva que glutationa peroxidase na eliminação de

radicais hidroxila (TAN, 1993) e mais eficiente que a vitamina E em neutralizar radicais

peróxido (PIERI, 1994). Além disso, MEL estimula a ação da glutationa peroxidase que é a

principal enzima antioxidante do SNC (BARLOW-WALDEN, 1995). A MEL, por sua

característica anfifílica é única entre os agentes antioxidantes, pois vitamina E é lipossolúvel e

vitamina C é hidrossolúvel, ou seja, MEL pode exercer sua ação em qualquer compartimento

celular do SNC (REITER, 1995).

Além disso, radicais livres estão envolvidos em várias patologias neurodegenerativas,

incluindo doenças relacionadas ao envelhecimento como a doença de Alzeheimer, Parkinson,

Esclerose e Isquemia cerebral por exemplo. Inúmeros estudos observaram que além do papel

antioxidante, a ação anti-apoptótica da MEL nessas patologias (WANG, 2009).

Com base nesses dados, pode se atribuir a MEL presente no líquido cerebrospinal

ventricular um papel essencial na prevenção de danos oxidativos no cérebro, sendo, portanto,

imprescindível no SNC durante o envelhecimento quando o stress oxidativo atinge seu auge.

Outro dado importante desse trabalho foi a observação de níveis elevados de MEL no

líquor de animais pinealectomizados. Esperava-se que a cirurgia eliminaria, ou diminuísse

consideravelmente os níveis de MEL no líquor desses animais. Porém a pinealectomia remove

somente a pineal superficial. Acreditava-se que os corpos celulares dos pinealócitos

estivessem na pineal superficial e que a retirada desta levaria o pedúnculo pineal e a pineal

profunda à degeneração. Porém alguns trabalhos demonstraram a expressão do RNAm da

AA-NAT in vivo na pineal profunda de ratos com um claro ritmo circadiano (RIBELAYGA,

1998;). Além disso, em outro estudo do mesmo grupo observou-se também a expressão do

RNAm da HIOMT na pineal profunda, ou seja, a pineal profunda possui pinealócitos

verdadeiros capazes de sintetizar MEL durante o período escuro (GARIDOU, 2001). Outro

dado importante do estudo citado anteriormente é que a ganglionectomia bilateral, ou seja, a

eliminação da estimulação noradrenérgica na glândula pineal, diminuiu os níveis de expressão

do RNAm da AA-NAT, mas seus níveis não decaíram aos valores diurnos, além disso, os

níveis noturnos de RNAm ainda eram 10 vezes maiores que nos ratos controle, porém

perderam a ritmicidade, sugerindo uma regulação não-noradrenérgica da expressão gênica da

AA-NAT na pineal profunda. Segundo Garidou (2001), está bem estabelecido que a MEL
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sintetizada na pineal superficial é liberada diretamente na corrente sanguínea, porém ainda

não se conhecia o local onde MEL sintetizada pela pineal profunda era liberada.

Neste trabalho fica evidenciado, portanto, que a pineal profunda continua produzindo

MEL. Além disso, pode–se atribuir à pineal profunda a MEL encontrada no líquor do 3ºV dos

animais jovem e PINX, pois ambos apresentaram semelhantes concentrações de MEL

liquórica. A demonstração dessa hipótese está na dependência de experimentos adicionais a

serem realizados em breve (lesão da pineal profunda ou ganglionectomia e/ou exposição à luz

de animais pinealectomizados e estudo da dinâmica da melatonina liquórica).



36

7 CONCLUSÕES

Pode-se concluir, portanto, com esse trabalho a extrema importância da melatonina

para o sistema nervoso central, visto que seus níveis continuam semelhantes no animal jovem,

no idoso e no pinealectomizado. Porém esse estudo levantou outras perguntas: 1) Os níveis

encontrados nos animais idosos seriam somente de origem pineal, já que se sabe que com o

passar dos anos a produção de melatonina pela glândula pineal decai? 2) As quantidades

encontradas no animal pinealectomizados seria estritamente originada na pineal profunda,

considerando que seus níveis foram muito próximos dos níveis encontrados no animal não

pinealectomizado? 3) Os níveis de melatonina no líquor dos animais analisados seriam

originados somente na pineal profunda? 4) Melatonina é produzida em diversos tecidos

periféricos. Porque justamente no cérebro onde sua ação antioxidante é mais necessária, não

haveria outros locais de produção desse hormônio?

São necessários mais estudos para responder consistentemente a essas dúvidas. Para

isso seriam necessários experimentos com pinealectomia e lesão da pineal profunda e

posterior observação dos níveis liquóricos. Se esse níveis ainda forem detectados podemos

inferir que outras estruturas também produzem melatonina no sistema nervoso central.  Se

isso se confirmar torna-se necessário a realização de experimentos para localização e

caracterização de locais no SNC que produzem esse hormônio.
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