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Melatonina: aspectos gerais 

 
 

A melatonina é uma molécula altamente conservada ao longo da 

escala filogenética, encontrada desde organismos unicelulares, plantas, 

fungos, invertebrados a vertebrados (Pandi-Perumal et al., 2006). 

Originalmente descrita como hormônio da glândula pineal (Arendt e 

Skene, 2005), a melatonina possui outros sítios de produção (Gern e 

Ralph, 1979; Bubenik, 2001; 2002; Carrilo-Vico et al., 2004) e outros 

papéis além da marcação do escuro, como os relacionados à defesa 

(Markus et al., 2013, Carrilo-Vico et al., 2013). 

 A via biossintética da melatonina é a mesma tanto na glândula 

pineal quanto em sítios extra-pineais (Figura 1). O aminoácido 

triptofano é captado da corrente sanguínea hidroxilado a 5-

hidroxitriptofano (5-HTP) e descarboxilado para formar serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT). As enzimas triptofano hidroxilase e 

descarboxilase de L-aminoácidos aromáticos catalisam estas reações, à 

semelhança do que ocorre em outras células que apenas sintetizam 

serotonina. Em pinealócitos e outras células que produzem melatonina, 

a serotonina é acetilada a N- acetilserotonina (NAS) por ação da enzima 

arilalquilamina-N-acetiltransferase (AA-NAT) que sob efeito da enzima 

hidroxindol-O-metiltransferase (HIOMT), também conhecida como 

acetilserotonina metiltransferase (ASMT) é convertida em melatonina (N-

acetil-5-metoxitriptamina) (Klein et al., 1981). ASMT é o passo limitante 

desta reação, visto que é a enzima que impõe a menor velocidade de 

reação, mas a AA-NAT é uma enzima chave, visto que a transcrição do 

gene e a ativação da enzima são estritamente reguladas por luz e por 

mediadores da inflamação (Borjigin et al., 2012). 

 Em mamíferos, a síntese de melatonina rítmica é feita pela 

glândula pineal, que é caracterizada como um transdutor 

neuroendócrino, capaz de converter sinalizações neurais em 

sinalizações endócrinas (Axelrod, 1974). Estruturalmente, a glândula 

pineal de mamíferos é composta por diversos tipos celulares (Moller e 

Baeres, 2002) e as células predominantes são as neuroendócrinas, 
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responsáveis pela produção de melatonina e denominadas de 

pinealócitos. Essas células, que constituem 80 % da glândula pineal, 

são derivadas da ectoderme, o mesmo folículo que origina neurônios 

(Arendt, 1995; Ekstrom e Meissl, 2003). Também estão presentes 

astrócitos e microglia, sendo que esta apresenta função fagocitária 

(Pedersen et al., 1993; Sato et al., 1996).  

 O controle neural da síntese de melatonina pela glândula pineal é 

exercido pelo núcleo supraquiasmático (NSQ), sede do relógio biológico 

central, através de uma via polissimpática. Esta via inicia-se na retina, 

onde ocorre a conversão da informação fótica em sinais neurais que, 

por sua vez, são enviados pelo nervo óptico aos NSQ via trato retino-

hipotalâmico. Os NSQ projetam-se aos neurônios autônomos do núcleo 

paraventricular (PVN), havendo liberação do neurotransmissor inibitório 

ácido gama-aminobutírico (GABA) sincronizada à presença de luz 

ambiental (Kalsbeek et al., 2000). Portanto, é neste ponto que a via 

sinalizadora à síntese de melatonina é inibida durante a fase de claro. 

 Na fase de escuro ambiental, a via prossegue dos neurônios do 

PVN à coluna intermediolateral da medula espinhal (Teclemariam-

Mesbah et al., 1999), onde originam-se os neurônios pré-ganglionares 

que projetam-se ao gânglio cervical superior. Por fim, os neurônios pós-

ganglionares simpáticos inervam diretamente a pineal e há liberação de 

noradrenalina pelos terminais nervosos no parênquima da glândula, 

resultando na indução da produção de melatonina. A noradrenalina 

liberada pelos terminais simpáticos interage com receptores 

adrenérgicos pós-sinápticos presentes na membrana dos pinealócitos 

(Klein et al., 1983). Os adrenoceptores 1 são mais sensíveis que os 

adrenoceptores 1 e são os estimulados após liberação de 

noradrenalina do nervo conário. A estimulação dos adrenoceptores 1 

na ausência de uma estimulação 1 não leva à produção de melatonina 

e, portanto, a produção de melatonina é resultante da estimulação 1-

adrenérgica.  
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 A ativação dos receptores 1-adrenérgicos induz a ativação da 

proteína G estimulatória (Gs) que, por sua vez, ativa a enzima 

adenililcliclase (AC) promovendo a formação do segundo mensageiro 

adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPc), cujo aumento ativa a 

proteína quinase dependente de AMPc (PKA). Em animais de hábito 

noturno, como roedores, a PKA induz a fosforilação do fator de 

transcrição CREB (do inglês, cyclic-AMP regulating element binding), que 

permite a transcrição da enzima AA-NAT. PKA também fosforila AA-NAT 

induzindo a sua interação com a chaperona 14-3-3, que impede a sua 

degradação proteassomal. Nessas espécies, tanto o gene quanto a 

proteína AA-NAT apresentam um ritmo circadiano com níveis de 

transcrição maior durante a noite. Em animais de hábito diurno, 

primatas e ungulados, o gene da Aa-nat é expresso constitutivamente, 

não havendo diferenças significativas dos níveis de RNAm entre o dia e 

a noite. Neste caso, embora haja transcrição da AA-NAT ela é 

rapidamente degradada assim que traduzida. A liberação noturna de 

noradrenalina na glândula leva a ativação da PKA que fosforila a enzima 

prevenindo a degradação da AA-NAT (Baler et al., 1997). Desse modo, a 

regulação da AA-NAT, seja sobre a atividade ou sobre a transcrição do 

gene é um passo fundamental para a síntese e o ritmo circadiano da 

melatonina. 

  



 
 16 INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 1: Via de síntese de melatonina – A noradrenalina (NA) liberada na fase 

de escuro pelas fibras pós-ganglionares simpáticas interage com os receptores 

de sete domínios transmembranicos do tipo 1 – adrenérgicos. Estes 

receptores são acoplados à proteína Gs e ativam adenilil ciclase (AC) 

promovendo aumento do segundo mensageiro AMPc que, por sua vez, ativa a 

quinase PKA. A PKA atua fosforilando o fator CREB, permitindo a transcrição 

da enzima AA-NAT. A PKA ainda fosforila a AA-NAT permitindo sua ligação à 

chaperona 14-3-3, o que a protege de degradação. A cascata de síntese de 

melatonina se inicia com o metabolismo de triptofano para formar 5-HT que é 

substrato para ação direta da enzima AA-NAT para formar NAS que, por sua 

vez, é metilada em melatonina pela enzima HIOMT. A melatonina é liberada na 

circulação e no líquido cefalorraquidiano rapidamente à medida que é 

sintetizada. 
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 A melatonina produzida é secretada tanto para os capilares 

(Cardinali et al., 1972), quanto para o líquor (Legros et al., 2014), que é 

o responsável por alcançar os tecidos cerebrais, atingindo 

concentrações até 15 vezes maior que aquela encontrada no sangue. Na 

corrente sanguínea a melatonina apresenta uma meia-vida curta de 30 

a 60 minutos (Cardinali et al., 1972; Waldhauser et al., 1984) e é 

metabolizada no fígado via hidroxilação seguida de conjugação com 

sulfato ou glucoronato (Tan et al., 2007). 

 Por ser uma molécula anfipática, a melatonina pode atravessar 

passivamente a membrana celular e, dessa forma, pode regular 

diretamente reações/funções no interior das células, 

independentemente da interação com receptores. Por outro lado, 

diversas ações da melatonina são mediadas por receptores de 

membrana: MT1 e MT2, originalmente descritos como Mel1a e Mel1b. 

(Reppert et al., 1994; 1995; Dubocovich, 1997). Esses receptores 

pertencem à família de receptores acoplados a proteína G, que contém 

sete domínios transmembrânicos e são expressos tanto individualmente 

como em conjunto em vários tecidos e órgãos. A expressão do receptor 

MT1 ocorre principalmente no sistema nervoso central (SNC), em órgãos 

reprodutores, rim, fígado, vasos e pele. Já o subtipo MT2 é expresso de 

forma mais restrita, sendo encontrada principalmente no cérebro (com 

excessão dos NSQs), embora a sua presença também tenha sido 

detectada no pulmão, células do sistema imunológico, duodeno e 

adipócitos (Pandi-Perumal et al., 2008). Esses receptores tem afinidades 

diferentes para a melatonina sendo cerca de três vezes maior para o 

MT1 em relação ao MT2 (Witt-Enderby et al., 2003). Além disso, os 

receptores podem atuar como monômeros ou dímeros, sendo que a 

presença de heterodímero MT1/MT2 e o homodímero MT1 são mais 

prevalentes em relação ao homodímero MT2 (Zlotos et al., 2014). Um 

terceiro tipo de receptor de membrana (MT3) chegou a ser designado, 

mas, posteriormente, foi demonstrado que se tratava de uma enzima 

citosólica denominada quinona redutase 2 (QR2) (Nosjean et al., 2000). 
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Esta enzima pertence ao grupo de redutases que participa da proteção 

contra o estresse oxidativo (Pandi-Perumal et al., 2008).  

 

Melatonina e o Eixo Imune Pineal 

 

Historicamente, a primeira função relacionada à melatonina foi 

como molécula antioxidante e bloqueadora de estresse oxidativo, sendo, 

portanto, a função de defesa a principal ação da melatonina nos 

organismos primitivos. No entanto, ao longo das últimas décadas, o 

papel regulatório da melatonina sobre as funções de defesa tem sido 

demonstrado por muitos grupos (Nelson e Demas, 1997; Gilad et al., 

1998; Maestroni, 1998; Reiter et al., 2000; Carrillo-Vico et al., 2004; 

2005; Pontes et al., 2006; Srinivasan et al., 2008).  

A primeira observação indicando uma inter-relação entre a 

glândula pineal e o sistema imunológico foi em 1926 por Berman, que 

descreveu o aumento na resistência a doenças infecciosas, em gatos 

alimentados com glândulas pineais por 2 anos (apud Carrillo-Vico et al., 

2005). Nas décadas seguintes os estudos sobre a ação 

imunomodulatória da melatonina baseavam-se na retirada da glândula 

pineal e na observação de diversos parâmetros imunológicos, incluindo 

os órgãos linfóides. A supressão da imunidade, atrofia do timo, a 

redução de células imunológicas do baço após pinealectomia e a 

descrição de receptores de melatonina em células imunocompetentes 

representam evidências marcantes no papel regulador exercido pela 

melatonina no sistema imunológico (Csaba e Barath, 1975; Brainard et 

al., 1988; Jankovic et al., 1994; Maestroni et al., 1998). De fato, uma 

grande quantidade de estudos posteriores confirmou o papel 

imunomodulatório da melatonina, mas poucos investigaram a 

modulação da atividade da pineal em decorrência da ativação do 

sistema imunológico. A existência dessa modulação foi primeiramente 

sugerida em um estudo de inflamação crônica em camundongos.  

A injeção de BCG (Bacilo Calmette-Guerin) na pata de 

camundongos gera um inchaço local cujo tamanho varia de forma 
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rítmica ao longo do dia. A pata fica maior na fase de claro do que na 

fase de escuro. O envolvimento da melatonina neste ritmo foi 

demonstrado pela pinealectomia desses animais. A extirpação da 

glândula pineal eliminou o ritmo de variação da espessura da pata, 

enquanto que a reposição de melatonina na água para beber noturna 

desses animais, foi suficiente para restaurá-la (Lopes et al., 1997). Foi 

demonstrado, ainda, que a adrenoleactomia (extirpação da glândula 

adrenal) também abolia o ritmo da espessura da pata e que esse efeito 

era decorrente de uma diminuição nos níveis circulantes de melatonina 

(Lopes et al., 2001). Tais resultados induziram ao questionamento sobre 

a existência de substâncias envolvidas em um processo inflamatório 

sobre a pineal. 

A existência de uma comunicação entre as glândulas adrenal e 

pineal na condição de inflamação foi confirmada e estudos posteriores 

demonstraram que a corticosterona é capaz de potenciar a síntese de 

melatonina pela glândula pineal, tanto in vitro quanto in vivo (Ferreira et 

al., 2005; Fernandes et al., 2009). O aumento nos níveis circulantes de 

corticosterona em decorrência de estresse moderado também potencia a 

síntese de melatonina (Couto-Moraes et al., 2009).  

A responsividade da glândula pineal a outras substâncias 

envolvidas na resposta inflamatória também foi investigada. A 

incubação com o fator de necrose tumoral (TNF), uma citocina pró-

inflamatória, gera uma supressão da produção de melatonina por 

inibição da expressão gênica da enzima AA-NAT (Fernandes et al., 

2006). Esse efeito inibitório de TNF foi corroborado in vitro com um 

modelo de inflamação em humanos. Mulheres que desenvolveram 

mastite, um processo inflamatório não infeccioso causado pela sucção 

durante a amamentação, apresentam altos níveis circulantes de TNF e a 

ausência do ritmo diário de melatonina, sendo este ritmo restaurado 

somente após a resolução da inflamação, quando os níveis da citocina 

são zerados (Pontes et al., 2006). Dessa forma, substâncias anti e pró-

inflamatórias (corticosterona e TNF, respectivamente) apresentam 



 
 20 INTRODUÇÃO 

efeitos antagônicos quanto à modulação da atividade biossintética da 

glândula pineal.  

Outros autores já admitiam a hipótese da glândula pineal receber 

sinalizações periféricas provenientes do sistema imunológico (Skwarlo-

Sonta, 1996, 2003; Tsai et al., 2001), alegando que isso constituiria um 

mecanismo de retroalimentação relevante para a manutenção da 

homeostase, já que a melatonina exerce importante papel modulatório 

nas células imunocompetentes. Entretanto, a análise conjunta dos 

dados obtidas por nosso grupo permitiu uma compreensão mais 

profunda a cerca dessa relação entre a pineal e o sistema imunológico, 

acarretando no desenvolvimento do conceito de eixo imune pineal 

(Markus et al., 2007). As ações antagônicas entre TNF e corticosterona, 

foram as bases inicias para a compreensão desta relação.  

No início da montagem da resposta imunológica inata, os altos 

níveis de TNF produzidos inibem a síntese de melatonina pela pineal. 

Vale lembrar que um dos efeitos imunomodulatórios da melatonina em 

concentrações fisiológicas é o de inibir o rolamento e a adesão de 

leucócitos sobre a camada endotelial, limitando a migração celular 

(Lotufo et al., 2001, 2006). Portanto, a inibição transiente da 

melatonina circulante durante uma inflamação pode ser benéfica no 

sentido de permitir uma ativação mais eficaz do sistema imunológico. 

Concomitantemente, as células imunocompetentes ativadas passam a 

produzir melatonina em altas concentrações no local, o que auxilia na 

proliferação, atividade fagocítica e apresentação de antígenos por essas 

células. Já na fase anti-inflamatória da resposta e com a resolução da 

inflamação, a síntese pineal de melatonina é restaurada. Isso ocorre 

tanto pela diminuição na concentração dos fatores inibitórios, quanto 

pelo aumento da corticosterona circulante, que potencia a atividade 

biossintética da pineal. Assim, em condições de ativação do sistema 

imunológico, o mecanismo clássico de regulação da glândula pineal pela 

informação fótica ambiental deixa de ser predominate e possibilita que a 

melatonina seja produzida em concentrações e em locais condizentes 

com as necessidades do organismo. 
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A modulação da síntese rítmica de melatonina pela glândula 

pineal é possível, já que a glândula expressa receptores para estes (da 

Silveira Cruz-Machado et al., 2010; Carvalho-Sousa et al., 2011). 

Quando receptores para citocinas pró-inflamatórias, como o fator de 

necrose tumoral (TNFR), ou para padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) são ativados na pineal a translocação nuclear do 

fator de transcrição kappa B (NF-κB), inibe a transcrição do gene que 

codifica Aa-nat e com isto a síntese de melatonina (da Silveira Cruz 

Machado et al., 2010; Carvalho-Souza et al., 2011). O NF-κB 

corresponde a uma família de proteínas que atua como fator de 

transcrição regulando a expressão de uma variedade de genes. Esta via 

é central na mediação dos efeitos modulatórios do sistema imunológico 

sobre a atividade da pineal, sendo que sua indução por TNF causa uma 

inibição na síntese de melatonina, enquanto que o bloqueio da sua 

translocação nuclear ou da sua ligação ao DNA por corticosterona 

potencia a atividade biossintética da pineal (Ferreira et al., 2005; 

Fernandes et al., 2006). Nosso grupo mostrou que a ativação de NF-κB 

no microambiente de macrófagos induz a transcrição do gene que 

codifica Aa-nat e a síntese de melatonina (Muxel et al., 2012), 

invertendo temporariamente a fonte desta indolamina. Recentemente, 

também mostramos que a melatonina produzida pelos macrófagos, 

agindo de forma autócrina em receptores acoplados à proteína G 

(GPCRs) aumenta a expressão da proteína de membrana dectina-1, que 

participa no englobamento de partículas e microorganismos e na 

formação do fagolisossomo (Pires-Lapa et al., 2013).  
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Figura 2: O Eixo Imune Pineal – Em indivíduos saudáveis a síntese de 

melatonina é controlada pelos núcleos NSQ que transduz a informação 

ambiental luminosa no pico noturno de melatonina que reduz a transmigração 

de leucócitos para os tecidos. Em uma situação de injúria, a glândula pineal 

responde a moléculas produzidas no início da inflamação, suprindo a síntese 

melatonina. A ausência do pico noturno de melatonina permite a migração de 

leucócitos resultando numa montagem eficiente da resposta. Nos tecidos de 

injúria, os leucócitos produzem melatonina de forma parácrina, o que ajuda 

na resolução do processo inflamatório.  
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A biossíntese da melatonina em sítios extra pineais é a mesma 

descrita anteriormente, mas o controle dessa produção é específico para 

cada região. Nestas condições, a concentração de melatonina secretada 

parece ser maior do que as encontradas no plasma, contudo o pequeno 

volume intercelular onde é liberada é que torna essa concentração 

maior. Além disso, a melatonina secretada nestes locais parece não 

contribuir para a variação rítmica do hormônio na circulação, sendo 

este padrão dependente da pineal (Markus et al., 2013). 

Em células fotorreceptoras da retina a síntese de melatonina 

ocorre de forma rítmica (Gern e Ralph, 1979; Cahill e Besharse, 1993), 

enquanto no trato gastrointestinal esta produção dá-se de maneira 

constitutiva (Bubenik, 2001; 2002). Em células imunocompetentes a 

ativação por agentes pró-inflamatórios como citocinas e PAMPs é a 

sinalização para a síntese, que atua aumentando a capacidade 

fagocítica de macrófagos (Muxel et al., 2012; Pires-Lapa et al., 2013) e 

induz síntese de interleucina-2 (IL-2) (Carrilo-Vico et al., 2005).  

No sistema nervoso central concentrações substancialmente 

elevadas de melatonina são encontradas no líquido cefalorraquidiano 

(LCR) (Tricoire et al., 2002, 2003). A origem pode estar relacionada 

tanto à produção pela glândula pineal, que lança este hormônio através 

do recesso pineal no terceiro ventrículo (Tricoire et al., 2002, 2003; 

Longatti et al., 2007; Leston et al., 2010; Tan et al., 2010), quanto à 

produção local por células do sistema nervoso (Pinato et al., 2013), visto 

que a AA-NAT é expressa em tecidos cerebrais (Stefulj et al., 2001; 

Pinato et al., 2013) e em astrócitos em cultura que também produzem 

melatonina (Liu et al., 2007; Park et al., 2010). 

A importância dos altos níveis de melatonina encontrados no SNC 

pode estar relacionada à função neuroprotetora da melatonina 

(Hardeland, 2012), como mostram trabalhos recentes: o cerebelo de rato 

estimulado com lipopolissacarídeo (LPS) sintetiza melatonina, que 

apresenta papel citoprotetor (Pinato et al., 2013; Franco, 2014) e o 

antagonista competitivo de receptores de melatonina, (luzindol), 

aumenta a suscetibilidade deste tecido ao efeito citotóxico do LPS. Em 
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culturas de células cerebelares este efeito citoprotetor é observado 

quando a melatonina é administrada à cultura. Os efeitos injuriantes 

provocados por LPS, tais como aumento da translocação do NF-B e da 

expressão da isoforma induzida da sintase de óxido nítrico (iNOS) são 

atenuados na presença de melatonina (Franco e Markus, 2014).  

A presença de melatonina no SNC e sua relação com a 

neuroproteção levantam questões de novos locais de síntese e 

mecanismos de ação desta indolamina. A microglia é uma candidata 

para este investigação, já que é conhecida a síntese de melatonina por 

células da glia (astrócitos) e macrófagos.  

 

As Microglias 

 

As microglias são macrófagos residentes no SNC e suas funções 

estão relacionadas desde a manutenção do ambiente neural a 

reparações e respostas contra lesões (Kettenmann et al., 2011). 

Possuem capacidade de modificar o seu fenótipo e, consequentemente, 

apresentam uma notável variedade de morfologias e comportamentos 

em resposta a estímulos ambientais que são manifestados tanto na 

ativação da resposta inflamatória e reparação tecidual, como em 

situações de consolidação do processo inflamatório (Harry e Kraft, 2008; 

Kraft e Harry, 2011; Harry e Kraft, 2012). No entanto, o cenário exato 

que promove a ativação microglial com ação neuroprotetora ou 

neurotóxica ainda permanece desconhecido (Luo et al., 2010; Gomes-

Leal, 2012). 

A primeira descrição das microglias ocorreu em 1899 por Nissl, 

que as diferenciou de outros componentes neurais devido à forma 

achatada de seus núcleos (Mrak, 2012), mas a identificação e 

caracterização definitiva da microglia foram feitas no início do século 

passado (1920) por del Rio Hortega e Penfield através da técnica de 

coloração de carbonato de prata (Mrak, 2012; Eyo e Dailey, 2013), que é 

utilizada até hoje na compreensão dos processos de ativação das 

microglias durante um estímulo. 
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 Um século após a descoberta da microglia, a natureza e origem 

destas células ainda permanecem desconhecidas, mas dados recentes 

convergem para a teoria de que as microglias são derivadas de células 

progenitoras do saco vitelínico nas primeiras semanas de gestação.  

Estas células, macrófagos embrionários, colonizam o cérebro antes que 

a barreira hematoencefálica seja fechada, formando uma população 

com capacidade de proliferação in situ durante a vida adulta. Após 

lesões, o parênquima cerebral pode ser invadido por monócitos 

circulantes recrutados por quimiocinas e citocinas liberados por 

microglias e astrócitos ativados, representando um mecanismo de 

reposição em caso de diminuição do pool de microglias (Guillemin e 

Brew, 2004; London et al., 2013) (Figura 3).   

 

 

 

 

Figura 3: Cascata de eventos e funções microgliais – Microglias residentes 

originam-se de macrófagos do saco vitelínico que migram para o parênquima 

do SNC durante o desenvolvimento. As microglias são auto renovadas 

localmente a partir de monócitos derivados da medula óssea, por proliferação 

de células progenitoras primitivas (a). No estágio de repouso a microglia 

monitora o ambiente através de suas ramificações altamente móveis (b). As 

microglias também facilitam a manutenção das sinapses (c), a neurogênese (d) 

e sintetizam fatores de crescimento essenciais para o desenvolvimento normal 

do SNC (e). Após o reconhecimento de um sinal de perigo, a microglia retrai 
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suas ramificações adquirindo um aspecto redondo e ameboide que a 

caracteriza no estado ativado (f). A ativação curta ou moderada dirige a 

microglia para o fenótipo neuroprotetor, em que há a fagocitose de debris 

celulares (g), a secreção de fatores associados a remielinização (h) e a 

regeneração e suporte de neurônios (i). A ativação aguda ou crônica torna a 

microglia neurotóxica, que sintetiza espécies reativas de oxigênio (ROS), óxido 

nítrico (NO), proteases e citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1, IL-6, e 

TNF, que põe em risco a atividade neuronal (j). O mau funcionamento das 

microglias pode resultar no recrutamento de macrófagos derivados de 

monócitos para o local danificado (k), que realizam funções que não podem ser 

exercidas pelas microglias, como a secreção de citocinas anti-inflamatórias, 

tais como IL-10, fator de transformação de crescimento β (TGF-β) e dos 

receptores de manose e arginase 1 (ARG), associados a resolução do processo 

inflamatório, além da promoção da neuroproteção e renovação celular (j). 

Retirado de London et al., 2013.  

 

 

O estado de repouso das microglias é observado durante a higidez 

no SNC e pode ser identificado pela morfologia e pelo padrão de 

expressão de genes. Suas ramificações longas e finas estendem-se para 

o meio circundante para monitorar o ambiente. O fenótipo imunológico 

é caracterizado por baixa expressão de proteínas MHC (complexo 

principal de histocompatibilidade, do inglês: main histocompatibility 

complex) e expressão de receptores como CD200 e CX3CR1 que 

parecem contribuir no estágio de repouso microglial. Esta morfologia 

ramificada ocorre somente in vivo e é ausente em culturas de 

microglias. Quando são ativadas as microglias sofrem alterações 

morfológicas que consiste na retração das extensões ramificadas até um 

estágio amebóide com processos curtos ou não existentes (Figura 4). 

Esta alteração também é acompanhada por mudanças na sinalização e 

expressão de genes que podem resultar na expressão de receptores de 

superfície, liberação de fatores pró ou anti-inflamatórios e moléculas de 

recrutamento (Stence et al., 2001). 
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Figura 4: Sequência de ativação microglial – As microglias são células que 

respondem a lesões cerebrais. Em condições normais, estas células são 

encontradas em estado de respouso apresentando uma morfologia ramificada 

(Estágio - R) que a permite monitorar o ambiente neural. Após um sinal de 

ativação, as microglias iniciam alterações morfológicas que iniciam-se com a 

retração de suas extensões (Estágio  - W), seguida da transição (Estágio – T) 

para o estágio que permititá sua mobilidade (Estágio – M) e locomoção (Estágio 

L). Estas alterações morfológicas caracterizam a microglia ativada e é essencial 

para as funções fagocíticas caracteristicas destas células (Estágio – L). 

Modificado de Stence et al., 2001.  

 

De acordo com a descrição original de Del Rio-Hortega (1919), as 

microglias foram classicamente descritas em dois estados: repouso e 

ativada. No entanto, esta definição binária já foi revista e atualmente 

diferentes padrões de ativação microglial já são reconhecidos. Por serem 

os macrófagos do SNC, uma das principais funções da microglia ativada 

é a de regular a imunidade inata do SNC e iniciar respostas como a 

neuroinflamação. Este é um processo que tem por objetivo a defesa do 

tecido, no entanto, caso não seja controlada ou prolongada, a 

neuroinflamação pode ser prejudicial e resultar em danos celulares. Isto 

é particularmente relevante para as doenças neurodegenerativas, o que 
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torna a ativação microglial um alvo para o estudo da patogênese destas 

doenças (Frank-Cannon et al., 2009).  

Reconhece-se agora que a microglia ativada pode existir em dois 

estados diferentes (Colton, 2009) O primeiro é a ativação clássica (M1) 

que é caracterizada pela produção de citocinas inflamatórias e ROS, 

enquanto que o segundo é um estado de ativação alternativo (M2), em 

que a microglia assume um fenótipo anti-inflamatório envolvido na 

remoção de debris celulares e reparação de danos (Gordon, 2003).  

Em macrófagos, o padrão clássico de ativação M1 é induzido por 

interferon  (IFN-) ou TNF. Já citocinas de caráter imunossupressor 

como IL-4, IL-10 e IL-13 induzem a forma alternativa de macrófagos, 

M2. O fenótipo dos macrófagos M1 caracteriza-se pela alta expressão de 

IL-12, IL-23 e baixa expressão de IL-10. São células eficientes na 

produção de espécies reativas de oxigênio e intermediários oxidados de 

nitrogênio, além de outras citocinas inflamatórias tais como IL-1, TNF e 

IL-6. Por outro lado, os macrófagos M2 caracterizam-se pela baixa 

expressão de IL-12, IL-23 e alta expressão de IL-10, com uma variável 

capacidade de produzir citocinas inflamatórias (Ginderachter et al., 

2006; Rezende et al., 2007).  

Em microglias, os efeitos funcionais da ativação clássica são 

voltados para a apresentação de antígenos e a morte de patógenos 

intracelulares. Os receptores MHC da classe II, CD86 e Fcy são 

regulados positivamente para permitir a atividade de apresentação de 

antígenos pela microglia (Taylor et al., 2005). Além disso, a proporção 

de determinadas citocinas sintetizadas por macrófagos, como as 

supracitadas, pode estender-se às microglias. Outra característica 

importante do estágio M1 microglial é a sua capacidade de produzir ROS 

e espécies reativas de nitrogênio (RNS) (Bagasra et al., 2005). No 

entanto, apesar de parecer simples identificar microglias no estágio M1 

com base nestas características, a classificação destas células in vivo é 

mais complexo, refletindo a natureza plástica das microglias e 

sugerindo a existência de uma gama de formas intermediárias. A 

classificação do estágio de ativação alternativo (M2) é baseada na 
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expressão de mediadores ou receptores com a capacidade de regular 

negativamente, reparar ou proteger contra a inflamação (Varin e 

Gordon, 2009). Esta classificação iniciou-se com base na expressão do 

receptor de manose induzida por IL-4, proposta por Stein e 

colaboradores (1992). Outra forma de classificar o fenótipo M2 baseia-se 

na sua indução por citocinas. Tanto a IL-4, como já descrito, como a IL-

13, induzem uma série de processos que conduzem a funções anti-

inflamatórias, tais como a inibição do NF-kB e produção de receptores 

para a fagocitose (Taylor et al., 2005; Sica e Mantovani, 2012; Gadani et 

al., 2012). Este tipo de ativação foi classificada como “M2a” e a principal 

função dessa resposta parece ser a supressão da inflamação. Um 

segundo estado de ativação alternativa baseia-se em macrófagos 

expostos a IL-10, glucocorticóides, ou TGF-β. Este fenótipo é 

classificado como “M2b” (Mantovani et al., 2004; Martinez et al., 2008) e 

parece estar envolvido na remodelação de tecidos e deposição de matriz 

após a inflamação (Mantovani et al., 2004).  

 A presença de vários fenótipos de ativação de microglia é um 

conceito relativamente novo que está apenas começando a ganhar 

impulso. Evidências recentes sugerem que os dados in vitro, 

originalmente usados para identificar os fenótipos de macrófagos, não 

indicam com precisão o ambiente em que a célula é exposta (Mosser e 

Edwards, 2008). Além disso, ao contrário das células periféricas, que 

são estudadas há mais de 20 anos, os estados de ativação no SNC estão 

apenas começando a ser estudados. Portanto, uma compreensão mais 

profunda da heterogeneidade e os diferentes fenótipos de microglia são 

necessários e as informações recolhidas nos macrófagos periféricos 

servem como base, mas não podem ser traduzidos para o cérebro 

(Cherry et al., 2014). 

 

Fagocitose Microglial 

 

 A microglia ativada, como já descrito, é identificada pela retração 

das suas ramificações e morfologia ameboide que resulta na alta 
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capacidade fagocítica destas células. A ativação microglial é observada 

em muitas doenças neurológicas, incluindo as neurodegenerativas, 

como a doença de Alzheimer (Prokop et al., 2013), a doença de 

Parkinson (Long-Smith et al., 2009) e a esclerose amiotrófica lateral 

(Sargsyan et al., 2005), além de doenças traumáticas (Loane e Byrnes, 

2010), infecciosas, inflamatórias como a esclerose múltipla (Napoli e 

Neumann, 2010), acidente vascular cerebral (Yenari et al., 2010) e lesão 

cerebral induzida por radiação (Chiang et al., 1993). 

Assim como os macrófagos, as microglias fagocitam 

microorganismos e debris celulares. Sinais químicos emitidos pelo alvo 

a ser fagocitado induzem a quimiotaxia microglial e o reconhecimento 

de moléculas de superfície que sinalizam “eat-me” promovem o 

engolfamento. A exposição de fosfatidilserina (PS) (Fadok et al., 1992; 

Martin et al., 1995), calreticulina (Gardai et al., 2005), e componentes 

de parece celular como o zimosan (Pires-Lapa et al., 2013) são exemplos 

de sinais que conduzem a fagocitose.  

O zimosan provêm da preparação da parede celular de 

Saccharomyces cerevisiae, utilizada há mais de 50 anos como um 

modelo fagocítico e estímulo inflamatório, tanto in vivo como in vitro (Di 

Carlo et al., 1958). É composto principalmente de -glucanas, mananas, 

manoproteínas e quitina e cada um destes compostos implica no 

reconhecimento da levedura pelo sistema imunológico inato (Di Carlo et 

al., 1958; Vecchiarelli et al., 1991; Underhill et al., 2002). Nas células 

mielóides, zimosan estimula a fagocitose, a produção de citocinas e 

quimiocinas inflamatórias, a produção de ROS e de azoto e é importante 

na estimulação das respostas imunitárias adaptativas. Em macrófagos 

a produção de citocinas inflamatórias induzida por zimosan é mediada 

por receptores do tipo Toll (do inglês toll-like receptors - TLRs) e não 

requer internalização de partículas (Underhill et al., 1999). 

Os receptores TLRs medeiam o reconhecimento de uma vasta 

gama de produtos microbianos, incluindo LPS, lipoproteínas, flagelina e 

DNA bacteriano. A sinalização através de TLRs leva à produção de 

mediadores inflamatórios. Além dos TLRs, outros receptores de 
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superfície, como a dectina-1, participam da resposta imunológica inata 

e reconhecimento microbiano (Fu et al., 2014) cooperando com a 

sinalização dos receptores TLRs na definição de respostas inflamatórias 

(Gantner et al., 2003). A dectina-1 é um receptor específico para β-

glucanos, expressa em macrófagos, neutrófilos (Taylor et al., 2002), 

microglias (Shah et al., 2008) e células dendríticas (baixa concentração) 

que desempenha um papel importante na imunidade inata antifúngica. 

Os β-glucanos são polímeros de glucose encontrados nas paredes 

celulares de fungos, tais como zimosan, como já descrito. A dectina-1 

liga-se e interioriza β-glucanos, mediando a produção de ROS, ativação 

de NF-kB e secreção subsequente de citocinas pró-inflamatórias (Brown 

et al., 2003).   

 

Cultura de células granulares de cerebelo e melatonina 

 

 As células granulares de cerebelo constituem a maior população 

neuronal homogênea do cérebro de mamíferos. A imunofluorescência 

utilizando os anticorpos MAP-2 (marcador de neurônio), GFAP 

(marcador de astrócito) e ED-1 (marcador de microglia) indicam que a 

cultura é composta de 80 – 90 % de neurônios (células granulares), 10 – 

15 % de astrócitos e 2 – 3 % de microglias (Kawamoto et al., 2008). 

Devido à viabilidade de culturas primárias in vitro bem caracterizadas, 

cultura de células granulares de cerebelo é um modelo muito utilizado 

em estudos de  neuroproteção, neurodegeneração, desenvolvimento, 

mecanismos de sobrevivência celular e funcionalidade neuronal 

(Contestabile, 2002). 

 A sobrevivência das células granulares (neurônios 

glutamatérgicos) em cultura é mantida desde que o meio de cultivo 

esteja em concentração despolarizante de potássio (25 mM), o que ativa 

os canais de cálcio dependente de voltagem elevando os níveis de cálcio 

intracelular (Blaustein, 1975; Tsien, 1983; Gallo et al., 1987). Quando 

ocorre redução dos níveis de potássio a apoptose é induzida em 
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neurônios (D’Mello et al., 1993; Galli et al., 1995), que pode ser 

protegida pela microglia presente nesta cultura, demonstrando que os 

sinais apoptóticos enviados pelos neurônios induzem a liberação de 

substâncias neuroprotetoras por células microgliais (Polazzi et al., 

2001).  

 O cerebelo é alvo de atuação da melatonina via receptores MT1 e 

MT2 (Laudon et al., 1998; Al-Ghoul et al., 1998; Imbesi et al., 2008; 

Adamah-Biassi et al., 2014). Na cultura de células granulares do 

cerebelo a melatonina apresenta um efeito protetor contra a 

neurotoxicidade induzida por glutamato (Gepiredman et al., 2000) e o 

envelhecimento celular (Tajes Orduna et al., 2009). A produção de 

melatonina por esta cultura é conhecida e ocorre por um mecanismo 

dependente do NF-B (Pinato et al., 2013). Quando administrada à 

cultura, a melatonina atua via receptores de membrana (MT1 e MT2) 

(Laudon et al., 1988; Al-Ghoul et al., 1998; Imbesi et al., 2008; 

Adamah-Biassi et al., 2014), diminuindo os efeitos injuriantes 

provocados por LPS, tais como o aumento do NF-B ao núcleo e a 

expressão da enzima iNOS. A injeção de LPS no ventrículo lateral de 

rato reduz o pico noturno de melatonina no plasma e induz a sua 

síntese no cerebelo, mas não no córtex e no hipocampo. Além disso, a 

mesma injeção de LPS induz morte celular apenas no córtex e no 

hipocampo, mas não no cerebelo, indicando que a produção de 

melatonina nesse tecido tem um papel citoprotetor (Pinato et al., 2013). 

 A expressão de AA-NAT por neurônios (células granulares) é um 

forte indício de que estas células sejam capazes de produzir a 

melatonina presente nesta cultura (Franco, 2014), embora outras 

células como astrócitos e microglias também possam ser as 

responsáveis por esta síntese.   

 Em vista dos trabalhos desenvolvidos por nosso grupo mostrando 

que o cerebelo é capaz de produzir melatonina e que esta exerce 

localmente uma ação protetora, mesmo na ausência da síntese de 

melatonina pela glândula pineal, foi levantada a hipótese que a 

microglia cerebelar seria a responsável pela síntese de melatonina. Este 
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efeito seria semelhante ao descrito para macrófagos. Dessa forma, a 

ativação do eixo imune-pineal a partir de uma injúria ao SNC resultaria 

em uma redução da produção de melatonina pela glândula pineal e a 

sua síntese por microglias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS 



 
35 OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar se microglias de cerebelo mantidas em cultura são capazes de 

sintetizar melatonina a qual facilitaria a função fagocítica dessas 

células. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MATERIAIS E 

MÉTODOS 



 
 
 

 37 MATERIAL E MÉTODOS 

Animais 
 

 Foram utilizados ratos Wistar (7-8 dias de idade) obtidos do 

Biotério do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências (IB) 

da Universidade de São Paulo. Os procedimentos realizados neste 

trabalho foram aprovados pelo Comitê de Ética do IB-USP (número da 

licença 159/2012) e está de acordo com o Conselho Nacional de 

Controle Animal Experimentação (CONCEA). 

 

Drogas e Reagentes 

 

 As drogas e reagentes foram aquiridas a partir das seguintes 

fontes: lipopolissacárido (LPS, de E. coli serotipo 0127 : B8), tripsina, 

inibidores de tripsina, poli-L-lisina, cloridrato de minociclina, 

melatonina e o anticorpo secundário TRITC (T7657) foram obtidos da 

Sigma – Aldrich (St. Louis , MO, EUA). Meio de cultura de Eagle 

modificado por Dulbecco (DMEM), soro fetal bovino e penicilina / 

estreptomicina foram obtidos de Gibco BRL Products (Grand Island, NY, 

EUA). Zimosan fluoroscente foi obtido de Molecular Sondas - Life 

Technologies (São Paulo, SP, Brasil). Luzindol foi obtido a partir de 

Tocris (Minneapolis, MN, EUA).O anticorpo de camundongo anti-ED-1 

(ab31630) foi adquirido da Abcam (Cambridge, MA, EUA). 

 

Cultura de células granulares de cerebelo 

 

A cultura de células granulares de cerebelo que contém de 80 – 

90 % de neurônios, 10 – 15 % de astrócitos e 2 – 3 % de microglia foi 

obtida do protocolo modificado de Kawamoto e colaboradores (2008).Os 

animais foram decapitados e cada cerebelo foi isolado, lavado, cortado 

em pequenos pedaços e incubados em solução fisiológica (NaCl 120  

mM; KCl 20 mM; KH2PO4 1,2 mM; MgSO4.7H2O 1,2 mM; NaHCO3 25 

mM, glicose 13 mM e tripsina 0,05 %; pH = 7,4) durante 40 minutos. 

Em seguida, adicionou-se à solução inibidor de tripsina (0,06%) e 
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as células foram isoladas por dispersão mecância e centrifugação (300 

g, 5 min). As células foram semeadas em meio DMEM (13,4 g/L; KCl 25 

mM; NaHCO3 44 mM; soro fetal bovino 10 %; penicilina 50 U/mL / 

estreptomicina 50 g/mL), plaqueadas a 5 x 105 células/poço em placas 

previamente cobertas com poli-L-lisina e mantidas a 37 °C e 5 % de 

CO2. O meio de cultura foi trocado a cada 48 horas e os experimentos 

realizados sete dias após o estabelecimento da cultura. O meio foi 

trocado uma hora antes do tratamento.  

 

Cultura de microglias de cerebelo 

 

A cultura é processada como cultura de células granulares do 

cerebelo usando-se um meio de cultura com uma concentração 5 vezes 

menor de KCl e um aumento na concentração de soro fetal bovino (NaCl 

13,4 g/L; KCl 5 mM; NaHCO3 44 mM; soro fetal bovino 20 %; 

penicilina 50 U/mL/estreptomicina 50 g/mL). As células provenientes 

de dois cerebelos foram incubadas em garrafas de cultura (75 cm2) na 

ausência de poli-L-lisina e mantidas a 37 °C, 5 % de CO2. A primeira 

troca de meio ocorreu 72 horas após o estabelecimento da cultura, que 

chamaremos neste trabalho de cultura de glias (astrócitos e microglias). 

A segunda etapa desta cultura consiste na separação das microglias da 

cultura inicial. Este processo é feito 15 dias após a realização da 

cultura e consiste em manter a garrafa em gelo por 15 minutos seguida 

de “batidas” secas na parte inferior da garrafa. Após este processo o 

meio é recolhido e as células isoladas por centrifugação (300 g, 5 min.). 

As células foram semeadas em meio DMEM acima descrito, plaqueadas 

a 1x105 células/poço e mantidas a 37 °C, 5 % de CO2 em placas de 96 

poços ou chamber slides de 8 poços. O meio foi trocado a cada 48 horas 

e os ensaios de fagocitose foram realizados no sétimo dia após a 

separação das células. 
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Protocolo Experimental 

 

Culturas de células granulares e culturas de microglias de 

cerebelo foram incubadas com LPS (100 ng/mL) na presença ou 

ausência de minociclina (bloqueador de microglia) (300 µM) por 12 

horas, a fim de avaliar a produção de melatonina no meio de cultura. O 

aumento da capacidade fagocítica de microglias foi avaliado a partir da 

incubação destas células com melatonina (30 e 100 nM, 30 min.). Para 

avaliar se o efeito da melatonina sobre a fagocitose é dependente de 

receptor foi utilizado o bloqueador de receptores de melatonina, luzindol 

(1 nM - 3 µM, 30 min.) na ausência ou presença de melatonina 30 nM. 

Zimosan fluorescente (1x105 partículas) foi adicionado as células 

durante o ensaio de fagocitose a 37 °C por 75 minutos. Em todo o 

experimento o grupo controle foi tratado com veículo de melatonina 

(etanol a 0,005 %); veículo de luzindol (etanol a 0,01 %), veículo de 

minociclina (meio) e/ou veículo de LPS (meio). 

 

Dosagem de Melatonina 

 

 A dosagem da melatonina foi feita através de kit comercial de 

ELISA (RE45021, IBL, Hamburg, Alemanha). 

 

Ensaio de fagocitose 

 

Para analisar a modulação da melatonina sobre a atividade 

fagocítica, as células foram inicialmente tratadas com melatonina (30 e 

100 nM) por 30 minutos, seguida da incubação com zimosan (1 x 105 

partículas) por 75 minutos. No caso de ensaios para avaliar o bloqueio 

de receptores de melatonina, luzindol (1 nM - 3 µM, 30 min) foi 

adicionado à cultura 30 minutos antes da incubação com melatonina 

(30 nM). Após os períodos de incubação as células foram fixadas em 

acetona/metanol (1:1, 15 min., 20°C). As lâminas foram analisadas em 

microscópio confocal (LSM 510, Cambridge, Reino Unido) usando uma 
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lente objetiva de 63 vezes de aumento com imersão em água. O zimosan 

conjugado com Alexa Fluor 594 fluorescente foi excitado com laser 

HeNe 543 e a emissão de fluorescência medida a 560-615 nm. 

Fotografias foram tiradas aleatoriamente a partir de quatro campos de 

cada poço com resolução de 1024 x 1024 pixels com parâmetros fixos 

(pinhole, velocidade de digitalização e potência do laser). Foi adotado 

como critério de contagem, as células que fagocitaram uma ou mais 

partículas de zimosan. 

 

Imunocitoquímica 

 

Microglias cerebelares foram fixadas com paraformaldeído (4 %, 

- 20 ºC), lavadas com tampão fosfato (PBS: NaCl 125 mM, Na2HPO4 2 

mM, NaH2PO4 2 mM, KCl 5 mM) e incubadas com solução de bloqueio 

(PBS, soro albumina bovina 1 % e glicina 0,3 M, 60 min.). Em seguida, 

as células foram incubadas com anticorpo monoclonal primário de 

camundongo ED-1 (marcador de microglia) (1:100) por 18 horas, 

seguida da incubação com o anticorpo secundário anti-camundongo 

TRITC (1 : 200) por 60 minutos. Por fim, as células foram lavadas com 

PBS antes que as lâminas fossem finalmente montadas com PBS e 

glicerol (1:1).  

A fluorescência foi analisada em microscopia confocal (LSM 510, 

Carl Zeiss, New York, NY, EUA) equipado com objetiva de imersão em 

óleo com aumento de 40x e o laser HeNe (543 nm) para excitação. Para 

quantificar a fluorescência, foi utilizado o software LSM510 (Carl Zeiss, 

LSM510). Cinco imagens foram escolhidas aleatoriamente e 

fotografadas (1024 x 1024 pixels) em cada poço. Todos os parâmetros, 

incluindo abertura do pinhole, velocidade de escaneamento e potência 

do laser permaneceram o mesmo durante todo o experimento. 
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Análises estatísticas 

 

 Os dados estão expressos como média ± erro padrão (e.p.m.). A 

comparação entre as médias foi feita por análise de variância seguida de 

pós-teste de Newman-Keuls quando mais de duas médias foram 

comparadas. A comparação de duas médias foi feita pelo teste “t” de 

Student. 
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Síntese de melatonina por cultura de células granulares de cerebelo 

 

Culturas de células granulares mistas que contém uma baixa 

quantidade de astrócitos e microglia sintetizam melatonina. O dado 

aqui apresentado foi publicado na tese de Franco, 2014 e será descrito 

em detalhes para facilitar a compreensão dos resultados obtidos no 

presente trabalho.  

Foi observado que células cultivadas por 7 dias eram capazes de 

produzir melatonina. O protocolo usado foi dosar melatonina 6 e 12 

horas após a troca do meio de cultura no dia do experimento. A 

primeira observação foi um aumento significativo (p < 0,05) na 

quantidade de melatonina no meio de cultura entre 6h (7,30 ± 3,80 

pg/mL, n = 3) e 12 horas (18,22 ± 1,88 pg/mL; n = 6) (figura 5). A 

incubação com LPS (30 ng/mL – 1 µg/mL) foi mais efetiva quando feita 

por 12 horas, visto que com apenas 6 horas de incubação não houve 

uma mudança da quantidade de melatonina presente no meio de 

cultura, já no caso de 12 horas, observamos um aumento de cerca de 

60 % a partir da concentração de 30 ng/mL. Avaliando-se os efeitos 

mediados por 12 horas de incubação com concentrações crescentes de 

LPS pudemos observar que não há regressão, indicando que a 

concentração de 30 ng/mL já representa a resposta máxima (figura 5). 

Portanto, concluímos que LPS induz a produção de melatonina como 

um efeito tardio e, desta forma, passamos a usar o tempo de 12 horas 

de incubação nos demais experimentos. 
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Figura 5 – Síntese de melatonina por cultura de células granulares de 

cerebelo. A melatonina foi dosada no meio de culturas de célula incubadas 

com veículo ou LPS (30 ng/mL – 1 µg/mL) por 6 (triângulo) ou 12 (circulo) 

horas. * p < 0,05 e ** p < 0,01. 

 

 

O bloqueio da atividade da microglia com o antagonista seletivo 

minociclina (300 µM, 12 h) inibiu a síntese de melatonina induzida por 

LPS (100 ng/mL, 12 h), mas não alterou a produção basal (figura 6). 

Portanto, a produção basal não é dependente de microglia, enquanto a 

microglia ativada por LPS é capaz de sintetizar esta indolamina. 
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Figura 6- Bloqueio da microglia diminui a síntese de melatonina em cultura de 

células granulares de cerebelo desafiadas com LPS. A melatonina foi dosada 

em meio de cultura de células incubadas com LPS (100 ng/mL) na presença 

ou ausência de minociclina (300 µM) por 12 horas. * p < 0,05 em relação ao 

veículo na ausência de minociclina e # p < 0,05 em relação ao LPS. Os dados 

estão expressos como média ± erro padrão (e.p.m.), n = 3. 

 

Síntese de Melatonina por microglia em cultura 

 

Para comprovar que a microglia era capaz de sintetizar 

melatonina foi estabelecida uma cultura específica para este tipo 

celular. Inicialmente obtivemos uma cultura de glias: astrócitos (seta 

azul) e microglias (seta vermelha) (figura 7A) e, posteriormente, as 

microglias (figura 7B) foram separadas desta cultura através de um 

processo mecânico de suspensão apenas das microglias, visto que os 

astrócitos aderem de forma mais efetiva à placa. A cultura enriquecida 

em microglias não marcou para GFAP e apresentou uma morfologia 

característica e marcação com ED-1, ligante específico para microglia 

(figura 7B). Esta cultura, após 12 horas de troca do meio produziu 15,1 

± 2,9 pg/mL (n = 3) de melatonina. 
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Figura 7- Imagens representativas de cultura de glia (astrócito e microglia) e 

microglia isolada. (A) Cultura de glia: astrócitos (seta azul) e microglias (seta 

vermelha). Os astrócitos apresentam-se com prolongamentos característicos, 

com aspecto estrelado; as microglias apresentam-se como células redondas e 

brilhantes. (B) Cultura de microglias marcada com ED-1. Seta verde: partícula 

internalizada de zimosan.  

 

Melatonina e a fagocitose  

 

Para avaliar a funcionalidade das microglias e a importância da 

melatonina produzida por estas células avaliamos a capacidade de 

melatonina exógena e endógena de controlar a fagocitose de partículas 

de zimosan (1 x 105 partículas, 75 min.). Microglias incubadas com 30 

ou 100 nM de melatonina por 30 minutos tiveram sua capacidade 

fagocítica aumentada em 50 e 100 %, respectivamente (figura 8).  

O antagonista seletivo de receptores de melatonina, luzindol (1nM 

– 1 M) foi capaz de bloquear tanto o efeito da melatonina exógena (30 

nM) quanto da melatonina endógena  

O efeito da melatonina exógena (30 nM) foi inibido de maneira 

dependente da concentração na presença do antagonista de receptores 

de melatonina, luzindol (1 nM – 1 M) (figura 9). 
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Figura 8 – Melatonina aumenta a fagocitose de partículas de zimosan por 

microglias cerebelares. Microglias foram incubadas com melatonina (30 e 100 

nM) durante 30 minutos antes da adição do zimosan (1 x 105 partículas, 75 

min.). No topo: imagens representativas da fagocitose de particulas amarelas 

de zimosan em culturas tratadas com melatonina (0 – 100 nM). Abaixo: 

quantificação do aumento da fagocitose de particulas de zimosan na presença 

de melatonina 30 e 100 nM. Os dados foram expressos como ± e.p.m.; n= 3. 
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Figura 9: Bloqueio dos receptores de melatonina inibe o aumento da fagocitose 

por microglias cerebelares. Microglias foram pré-incubadas com luzindol (1 nM 

– 3 M) na ausência (quadrados azuis) ou presença (circulos marrons) de 

melatonina (30 nM). A seguir adicionou-se zimosan (1 x 105 partículas) que foi 

incubado por 75 minutos. Os dados foram expressos como ± e.p.m.; n= 3 
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Neste trabalho avaliamos a possibilidade de síntese de melatonina 

por cultura de células do cerebelo e sua relevância na proteção do SNC. 

Demonstramos que a microglia produz melatonina e que esta favorece a 

fagocitose de zimosan. Além disso, observamos que a melatonina atua 

em GPCRs, visto que o aumento de fagocitose por microglia é bloqueado 

com o antagonista competitivo de receptores de melatonina, luzindol. 

Inicialmente, verificamos a síntese de melatonina em cultura de 

células granulares de cerebelo, composta predominantemente por 

neurônios granulares e em menor quantidade por astrócitos e 

microglias. Nesta cultura a melatonina é sintetizada em condições 

basais e a concentração produzida durante 12 horas é 

aproximadamente o dobro da sintetizada durante 6 horas, indicando 

uma taxa de produção estável.  

 Para estudar o efeito do LPS sobre a produção de melatonina, 

utilizamos inicialmente os dois tempos de incubação (6 e 12 h) e 

verificamos que apenas após 12 horas houve um aumento significativo 

da quantidade de melatonina acumulada no meio de cultura. 

Considerando que a melatonina e seus derivados são agentes anti-

inflamatórios e antioxidantes (Reiter et al., 2008; Kaur e Ling, 2008; 

Hardland et al., 2009) e que protege o cerebelo contra morte celular 

(Pinato et al., 2013), podemos inferir que esta produção tardia induzida 

por LPS está relacionada à proteção do cerebelo. Além disso, em outros 

modelos de células fagocíticas (macrófagos de linhagem RAW 264.7) a 

ativação de NF-B por LPS induz a transcrição do gene que codifica a 

enzima AA-NAT (Muxel et al., 2012). Desta forma, parece interessante 

verificar se as microglias presentes neste cultivo poderiam participar da 

produção de melatonina.  

 A colaboração das microglias na produção de melatonina foi 

testada através de duas estratégias. A primeira foi bloquear a atividade 

das microglias na cultura de células granulares com minociclina e a 

outra foi utilizar culturas puras de microglias. A minociclina é um 

antibiótico do grupo das tetraciclinas capaz de impedir a ativação de 

microglias através da inibição de várias MAPKs (do inglês mitogen-
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activated protein kinase), que são quinases que fosforilam em serina e 

treonina, tais como p38, JNK 1/2 (do inglês c-Jun-N-terminal activated 

protein kinase) e ERK 1/2 (do inglês extracellular signal regulated 

kinase), além da degradação do inibidor de NF-B (IB) (Nikodemova et 

al., 2006). Como estes fagócitos podem exibir diferentes estados de 

ativação, o resultado do bloqueio de microglias depende do contexto 

tecidual e do tipo de estimulação ou doença pré-existente (Wang et al., 

2004; Nikodemova et al., 2006; Lalancette-Hérbert et al., 2007; Yune et 

al., 2007), por isso, resolvemos usar os dois modelos para testar a 

produção de melatonina pela microglia. 

O aumento na produção de melatonina em cultura de células 

granulares de cerebelo incubadas com LPS por 12 horas foi bloqueado 

por minociclina, sugerindo que a microglia ativada por LPS é 

responsável pelo aumento da produção de melatonina. A síntese de 

melatonina na ausência de LPS não é afetada por minociclina, 

sugerindo que outras células presentes na cultura possam estar 

produzindo esta indolamina em condições basais. Alguns autores 

mostraram que astrócitos são capazes de expressar a enzima AA-NAT 

quando estimulados por LPS (Pinato et al., 2013) ou por isquemia 

cerebral transiente (Park et al., 2010), porém tais trabalhos não 

relacionam este aumento de expressão de AA-NAT com a produção de 

melatonina. Pinato e colaboradores (2013) dosaram a concentração de 

melatonina em córtex e hipocampo, tecidos em que AA-NAT era 

expressa após administração intracerebroventricular de LPS. A 

concentração de melatonina era significantemente reduzida, após a 

pinealectomia sugerindo que apesar de astrócitos e microglias deste 

tecido expressarem AA-NAT não ocorria a síntese da indolamina de 

interesse. No entanto, outros autores demonstraram que astrócitos 

provenientes de córtex de ratos mantidos em cultura por 10 dias ou 

células C6, que são uma linhagem proveniente de astrócitos, produzem 

melatonina e expressam as enzimas AA-NAT e HIOMT (Liu et al., 2007). 

Estes resultados foram obtidos com células não estimuladas, sugerindo 

que nos dados obtidos no presente trabalho, a produção de melatonina 
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residual, após a inibição da microglia com minociclina, pode ser 

derivada de astrócitos.  

Em cultura de microglias cerebelares avaliamos o papel da 

melatonina sintetizada por estas células na fagocitose. O bloqueio dos 

receptores de melatonina MT1 e MT2, com o antagonista não-seletivo 

luzindol, mostra que houve uma diminuição da fagocitose de partículas 

de zimosan por microglias de forma concentração-dependente, 

indicando que a melatonina produzida pela microglia atua na 

fagocitose. Um possível mecanismo é que a melatonina atue 

aumentando a expressão de dectina-1, receptor responsável pela 

internalização de zimosan (Pires-Lapa et al., 2013), que também é 

expressa na superfície de microglias primárias de murinos (Shah et al., 

2008). Podemos considerar também que a síntese de melatonina por 

microglias, seja uma resposta a internalização de zimosan via dectina-1, 

onde a melatonina produzida aja de forma autócrina, regulando a 

própria expressão deste receptor que, consequentemente, aumenta a 

fagocitose. A indução da síntese de melatonina por células 

imunocompetentes parece ter em comum uma resposta à ativação de 

PAMPs. Pontes e colaboradores (2006) mostraram que Escherichia coli 

induz a síntese de melatonina por células mononucleares do colostro 

humano, que não é mais sintetizada após a morte da bactéria.   

Em nosso trabalho também constatamos que a melatonina 

exógena é capaz de aumentar a fagocitose de microglias que, por sua 

vez, foi inibida por luzindol de maneira dose-dependente. Considerando 

a fagocitose como um processo de defesa dentro da imunidade inata, a 

descoberta de que a melatonina possa aumentar este efeito é um dado 

relevante. Ademais, o efeito citoprotetor da melatonina, embora não 

correlacionado com a fagocitose, é observado em outros trabalhos, como 

a inibição da produção de NO em macrófagos (Gilad et al., 1998) e 

diminuição da translocação do fator de transcrição NF-kB ao núcleo em 

microglias e em cultura de células granulares de cerebelo (Min et al., 

2012; Franco e Markus, 2014). Dessa forma, apesar de ainda não ter 

sido testado no modelo celular utilizado neste trabalho, é muito 
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provável que a melatonina produzida por microglia do cerebelo exerça 

estas funções e que este conjunto de ações é que conferem ao cerebelo 

uma proteção diferencial em relação ao córtex e ao hipocampo quando 

estimulados diretamente com LPS (Pinato et al., 2013). 

Em resumo, nossos dados mostram que as microglias sintetizam 

melatonina que atua potencializando a fagocitose destas células. Estas 

informações são importantes porque, embora o papel imunomodulatório 

da melatonina já esteja bem estabelecido, é a primeira vez que a síntese 

desta indolamina e o seu papel em microglias é descrito. Por fim, 

sabendo-se que estas células são macrófagos residentes no SNC 

responsáveis pela “limpeza” do ambiente neural, a descoberta de que há 

uma nova molécula sendo sintetizada por microglias, a melatonina, e 

que esta atua de forma a potencializar a ação primária destas células, a 

fagocitose, fica evidente a relevância que este trabalho pode trazer em 

muitas áreas, como em estudos com doenças neuroinflamatórias. 
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A microglia obtida de culturas de células granulares de ratos é 

capaz de sintetizar melatonina e, muito provavelmente é a fração celular 

responsável pela proteção que a ativação de receptores de melatonina 

MT1 e MT2 exerce sobre o cerebelo de ratos expostos ao LPS. Além disso, 

a melatonina sintetizada por microglias ativadas potencia a capacidade 

fagocítica destas células, o que sugere que a mesma facilita limpeza dos 

tecidos adjacentes. 
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 A melatonina pode ser sintetizada no sistema nervoso central por 

células de defesa e, portanto, esta dissertação abre importante 

perspectiva para entender o papel da melatonina como um protetor do 

sistema nervoso central em doenças baseadas em repostas 

inflamatórias, como doença de Alzheimer e câncer. 
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A melatonina é uma indolamina sintetizada principalmente pela 

glândula pineal, cuja função está associada à marcação do escuro. Além 

deste papel cronobiótico, a melatonina também tem papel na defesa e é 

sintetizada por outros sítios podendo exercer ação parácrina e 

autócrina, como em células imunocompetentes. Concentrações 

substancialmente elevadas de melatonina são encontradas no liquido 

cefalorraquidiano (LCR) que tem sido vinculada à síntese de melatonina 

por células do sistema nervoso central (SNC), como as microglias. 

Sabendo-se que estas células são os macrófagos residentes no SNC e 

que a síntese de melatonina por estes fagócitos já é comprovada, nosso 

trabalho teve por objetivo avaliar se microglias cerebelares sintetizam 

essa indolamina e se esta atua potencializando a fagocitose destas 

células. Nossos resultados mostram que o bloqueio dos receptores de 

melatonina com o antagonista luzindol, diminuiu tanto a fagocitose 

induzida por melatonina exógena, quanto à fagocitose basal, indicando 

que há síntese de melatonina por microglias cerebelares que, por sua 

vez, age na fagocitose. Esses resultados são relevantes e indicam que a 

melatonina sintetizada pela microglia, pode estar relacionada com a 

homeostase do ambiente neural. Sendo assim, nossos dados podem 

contribuir com estudos que estabeleçam novas estratégias terapêuticas 

para doenças neuroinflamatórias.   
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61 ABSTRACT 

 

Melatonin is a indolamine synthesized primarily by the pineal gland, 

whose function is associated with the marking of the dark phase. 

Beyond this chronobiotic function, melatonin also plays a role in 

defense and is synthesized by other sites. It may exert paracrine and 

autocrine action, like in immunocompetent cells. High substantially 

concentrations of melatonin are found in the cerebrospinal fluid (CSF) 

that has been linked to the synthesis of melatonin by the central 

nervous system cells (CNS), such as microglia. Knowing that these cells 

are the resident macrophages in the CNS and that melatonin synthesis 

by these phagocytes is proven, our study aims to assess whether 

cerebellar microglia synthesize this indolamine and whther this acts 

enhancing phagocytosis of these cells. Our results show that blocking 

the melatonin receptors with the antagonist, luzindole, both the 

exogenous melatonin-induced phagocytosis and the basal phagocytosis 

decreased, indicating that there is melatonin synthesis by cerebellar 

microglia which acts on phagocytosis. These results are significant and 

indicate that melatonin synthesized by microglia may be related to the 

neural environment homeostasis. In this way, our data can contribute, 

for example, in studies to establish new therapeutic strategies for 

neuroinflammatory diseases. 
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