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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 

ratoWistar, coletamos, através de microdiálise, amostras do líquor do terceiro ventrículo 

cerebral deanimais 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 HumanPhisiology) – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) (LATERRA, et al., 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 e 

THIERRY, 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).  



 

Figura 1. Distribuição do LCE. 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. 

Fonte:Modificado de Laterra(2000). 

 

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 e THIERRY, 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 (LATERRA, et 

al., 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 e THIERRY, 2008).  



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, et al., 1981).  
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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). 

 

 

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, et al., 2005) e a uma maior prevalência de câncer (PANDI-

PERUMAL, et al., 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 e RIBELAYGA, 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), ou seja, quando a glândula 

pineal é retirada cirurgicamente, o aumento na concentração noturna observada no 

plasma é abolida (OZAKI e LYNCH, 1976; LEWY, et al., 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, et 

al., 1967). O 5-HTP é então convertido em serotonina (5-HT) no citosol dos 

pinealócitos sob a ação de uma descarboxilase inespecífica (LOVENBERG, et al., 1962; 

SNYDER e AXELROD, 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, et al., 1960; VOISIN, et al., 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 e WEISSBACH, 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, et al., 1996). 

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 e MOORE, 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 e SKENE, 2005). 

Células ganglionares retinianasglutamatérgicas projetam-se para o NSQ enviando a 

transmissão fótica dos sinais luminosos para o NSQ (BERSON, et al., 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, et al., 1971). Receptores α-adrenérgicos também são 

encontrados na glândula pineal (SUGDEN e KLEIN, 1984) e sua ativação potencializa 

a atividade do receptor β-adrenérgico através do aumento do Ca
+ 

intracelular e ativação 

da Proteína quinase C (PKC) (HO e KLEIN, 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 e MALPAUX, 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 e MALPAUX, 1999; 

TRICOIRE, et al., 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, et al., 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, 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, et al., 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, et al., 

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, et al., 

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 e RIBELAYGA, 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 quinonaredutase do tipo 2. Essa enzima pertence a 

um grupo de redutases que participam na proteção contra estresse oxidativo 

(SIMONNEAUX e RIBELAYGA, 2003).   

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

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

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

Sabe-se atualmente que pelo menos 110 estruturas cerebrais expressam 

receptores de melatonina (SIMONNEAUX e RIBELAYGA, 2003). Esses receptores 

são expressos em áreas como o núcleo supraquiasmático, vários núcleos hipotalâmicos 

e talâmicos, hipocampo, neurônios dopaminérgicos, córtex cerebelar, córtex pré-frontal, 

gânglios da base, substancia nigra, área tegmentar ventral, nucleoaccumbens e células 

horizontais, amácrinas e ganglionares da retina e etc. (PANDI-PERUMAL, et al., 2008; 

ZAWILSKA, et al., 2009). Os locais de maior expressão de receptores de melatonina 



em roedores adultos são parstuberalis da hipófise anterior e a área postrema 

(ZAWILSKA, et al., 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, 

MELregula também os ritmos circadianos e sazonais, o ciclo vigília-sono, modula a 

neurotransmissão, regula o sistema imunológico e tem ação antioxidante e 

antienvelhecimento (SIMONNEAUX e RIBELAYGA, 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, et al., 1997; WU, et al., 

2003; MATSUBARA, et al., 2003; PANDI-PERUMAL, et al., 2008; OLCESE, et al., 

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, et 

al., 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, et al., 2003), desordem afetiva 

sazonal, depressão, transtorno bipolar, bulimia, anorexia, esquizofrenia e transtorno 

obsessivo compulsivo (PACCHIEROTTI, et al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 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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