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Dedico este trabalho à minha família e amigos, mas 

especialmente à minha velhinha, que está me apoiando 

neste momento (assim como o fez por toda vida), lá de 

onde a luz brilha mais forte... 

  



 
 

 
Tonight, tonight 

 

Time is never time at all 

You can never ever leave without leaving a piece of youth 

And our lives are forever changed 

We will never be the same 

The more you change the less you feel 

 

Believe, believe in me, believe 

Believe that life can change 

That you're not stuck in vain 

We're not the same, we're different tonight 

Tonight, so bright 

Tonight 

 

And you know you're never sure 

But you're sure you could be right 

If you held yourself up to the light 

And the embers never fade in your city by the lake 

The place where you were born 

 

Believe, believe in me, believe 

Believe in the resolute urgency of now 

And if you believe there's not a chance tonight 

Tonight, so bright 

Tonight 

 

We'll crucify the insincere tonight 

We'll make things right, we'll feel it all tonight 

We'll find a way to offer up the night tonight 

The indescribable moments of your life tonight 

The impossible is possible tonight 

Believe in me as I believe in you... 

Tonight 

Smashing Pumpkins 
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1 – Monitoramento de invasores 

 

O sistema de defesa de mamíferos atua de forma a monitorar e 

proteger o organismo contra eventuais infecções por patógenos, contra 

moléculas e compostos nocivos endógenos, e também células que 

apresentam sua funcionalidade alterada, como por exemplo células 

cancerígenas [1, 2]. O sistema imunológico, dedicado ao monitoramento 

e defesa é constituído por órgãos linfoides primários, que são o timo e a 

medula óssea; secundários, representados pelos linfonodos espalhados 

pelo organismo, o baço, e os tecidos linfoides associados à mucosa ou ao 

intestino [1]; e células imunocompetentes, células que têm origem na 

medula óssea, e que podem se diferenciar em diversos tipos funcionais 

[1]. A sinalização para todo o organismo de que uma resposta de defesa 

está em andamento permite que os outros sistemas gerem respostas de 

ajuste para uma possível infecção ou lesão tecidual, como por exemplo 

uma resposta vagal anti-inflamatória [3], de modo a regular  e contribuir 

com a eficácia da resposta contra o invasor.  

 A função do sistema imunológico é detectar, reconhecer e eliminar 

agentes agressores exógenos.  Estes, podem ser reconhecidos 

coletivamente a partir de padrões moleculares expressos em suas 

membranas, conhecidos como PAMPs ou DAMPs (do inglês, pathogen-

associated molecular patterns ou danger-associated molecular patterns, 

respectivamente). A interação destes PAMPs ou DAMPs com receptores 
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específicos gera cascatas de sinalização que desencadeiam programas 

organizados de resposta celular capazes de combater o agente agressor. 

Pode-se separar o processo de resposta inata contra um dado patógeno, 

de modo a caracterizar quais eventos são predominantes naquela fase. A 

resposta imune inata é composta por uma fase de montagem da 

inflamação, seguida pela fase aguda, uma fase regulatória onde a 

inflamação é reduzida, e uma fase de regeneração tecidual [1]. 
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1.2 – A imunidade inata 

 

A imunidade inata é uma resposta estereotipada que permite o 

reconhecimento de patógenos e o desenvolvimento de um procedimento 

padrão independentemente do agente agressor. A primeira linha de 

defesa da imunidade inata é a pele, que protege e isola o interior do 

organismo do meio externo [1]. Após uma eventual lesão, são as células 

imunocompetentes residentes nos tecidos (macrófagos, células 

dendríticas, células NK, por exemplo) que fazem o reconhecimento inicial 

de agentes infecciosos, combatem estes patógenos, processam antígenos 

para apresentação, e geram sinalização (citocinas e quimiocinas) que 

entra na corrente sanguínea para atrair leucócitos circulantes para o 

local infeccionado [2], permitindo assim um processo de combate ao 

agente infeccioso. 

 O processo envolve a formação de moléculas citotóxicas e a 

fagocitose do agente agressor, ou de debris celulares. O foco de nossa 

tese é o estudo do macrófago, um fagócito profissional capaz de sintetizar 

melatonina [4, 5]. 

 A segmentação do processo inflamatório permite uma melhor 

análise do fenômeno como um todo, apesar de não estar isenta de uma 

conotação muito mais didática do que funcional, uma vez que fatores 

diversos podem interferir na duração de cada fase, e que nem sempre é 
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muito preciso qual o ponto exato em que se passa de uma fase da 

resposta para a próxima. 

 A fase de resposta inicial é o processo de montagem da resposta 

inflamatória, que envolve o reconhecimento inicial de um PAMP ou DAMP 

por células residentes da área afetada (como por exemplo macrófagos e 

células dendríticas residentes), acompanhado de uma sinalização com 

citocinas pró-inflamatórias e/ou quimiotáxicas como o fator de necrose 

tumoral (TNF, do inglês tumor necrosis factor) ou interleucina(IL)-1β, ou 

proteína inflamatória de macrófagos-2 (MIP-2, do inglês macrophage 

inflammatory protein-2) [1, 6-8]. Esta sinalização via citocinas serve para 

recrutar leucócitos circulantes como os neutrófilos [9], que serão atraídos 

até a região infectada e passarão da circulação para o tecido. Outro 

evento de suma importância que acontece na fase inicial de resposta, 

incluindo a montagem da inflamação e também a fase de ataque seguinte, 

é o processo de fagocitose do agente infeccioso. A fagocitose é um 

mecanismo de reconhecimento e eliminação de microrganismos, que gera 

sinalização para a montagem da resposta inflamatória por desencadear 

ativação do fator de transcrição nuclear kappa B (NF-B, do inglês 

nuclear factor kappa B) [10, 11]. Macrófagos e células dendríticas 

fagocitam e processam os patógenos de forma a apresentarem em sua 

superfície antígenos passiveis de serem reconhecidos por linfócitos B e T 

de forma a levar a resposta imune inata para a fase adaptativa [6, 12]. A 

ativação da via NF-B desencadeia a transcrição, temporalmente 

coordenada, de um pacote de genes que leva à síntese de moléculas 
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citotóxicas e posteriormente de moléculas capazes de ativar o processo 

de fagocitose.  

 Logo na sequência da fase de montagem, entramos na fase 

inflamatória aguda propriamente dita, quando todas as células que 

poderiam ser recrutadas da circulação (neutrófilos, linfócitos e 

monócitos) já foram recrutadas, e estão dando “combate” aos agentes 

infecciosos. Neste ponto uma grande quantidade de citocinas são 

produzidas, principalmente as de cunho inflamatório e microbicida, de 

modo à manter as células ali presentes em um estado ativado e apto a 

eliminar microrganismos [1]. Os neutrófilos estão em grande atividade, 

realizando a fagocitose de microrganismos e os eliminando através de 

uma combinação de mecanismos citotóxicos [13]. Os macrófagos 

continuam fagocitando, produzindo citocinas e espécies reativas de 

oxigênio ou hidrogênio, e começam a fazer apresentação de antígenos 

para linfócitos T e B ativados [6, 14]. As células dendríticas já se 

encaminham para os linfonodos e baço para fazer apresentação de 

antígenos e selecionar linfócitos T e B específicos contra o antígeno 

apresentado, fazendo o link com a resposta adaptativa [12]. Um ponto de 

interesse é que neste momento, entre outras vias de sinalização, a via 

NF-B está altamente ativada nas células presentes no local da infecção, 

uma vez que moléculas capazes de mantê-la em atividade ainda se 

encontram presentes [15, 16], o que mantém a expressão dos pacotes 

gênicos envolvidos com a resposta inflamatória em cada tipo celular 

envolvido [17]. Também existe formação de radicais livres como óxido 
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nítrico e outras espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio por parte dos 

fagócitos que são importantes para a eliminação de microrganismos, mas 

que também podem vir a lesionar o tecido circundante [1, 10, 14, 18, 19]. 

 Após a fase aguda uma etapa regulatória se segue. Os macrófagos 

ativados via receptores do tipo Toll (TLRs, do inglês Toll-like receptor) 

sofrem diferenciação para o fenótipo regulador e passam a produzir 

moléculas anti-inflamatórias e continuam com o processo de fagocitose, 

de forma a permitir a continuação da retirada de microrganismos do 

espaço extracelular [6]. Neste momento é postulado que a melatonina 

produzida pelas células se acumule, alcançando concentração local 

elevada, e esta pode contribuir para a inativação da via NF-B [20-22], 

que também tem sua atividade regulada através de uma retroalimentação 

negativa que se faz relevante nesta fase da resposta [17]. Outra possível 

ação da melatonina neste ponto seria inativar a produção de espécies 

reativas ao interagir com enzimas que produzem estas moléculas ou 

inativa-las diretamente, devido sua alta capacidade antioxidativa [23]. 

 A etapa final neste processo, a fase de resolução, seria após a total 

eliminação dos agentes patogênicos; morte ou migração dos linfócitos 

T/B e células dendríticas para os órgãos linfóides; inativação da 

sinalização das vias pró-inflamatórias como o NF-κB; e diferenciação de 

macrófagos para o fenótipo regenerador de lesões, que auxilia no reparo 

tecidual na região, permitindo um retorno do tecido às condições basais 

[1, 6]. 
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 Uma vez descrita as etapas da resposta inflamatória, vamos 

abordar os elementos que permitem que este processo ocorra, dando 

ênfase à função dos macrófagos neste processo. 
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1.3 – Os receptores da imunidade inata 

  

Dentre os diversos receptores envolvidos com o reconhecimento de 

PAMPs e DAMPs, os principais são os TLRs, cujas isoformas identificadas 

em mamíferos vão do TLR1 ao TLR13 [15, 24, 25]. Estes receptores em 

conjunto com os receptores que serão abordados em breve, são 

conhecidos como receptores de reconhecimento de padrões (PRRs, do 

inglês pattern recognition receptors). Os receptores TLR são proteínas 

altamente conservadas que formam uma superfamília com os receptores 

de IL-1, com a qual compartilham um domínio intracelular denominado 

TIR (do inglês, Toll-IL1 receptor), e estão presentes em todas as células 

imunocompetentes que participam da defesa inata do organismo, como 

macrófagos, neutrófilos e células dendríticas [26-28]. Cada TLR é capaz 

de reconhecer um grupo de PAMPs/DAMPs específicos, como por 

exemplo o TLR4 reconhece o LPS de bactérias gram-negativas ou o taxol 

de plantas, o dímero TLR2/6 reconhece moléculas ricas em β-glucanas 

como o zimosan ou glicolipídios, ou ainda o TLR3 que reconhece o RNA 

viral de fita dupla [15]. Pode-se considerar fundamental que existem dois 

pontos que todos os receptores TLR compartilham: o primeiro é que na 

maior parte das vezes os TLRs utilizam as mesmas moléculas 

adaptadoras para sinalização intracelular (MyD88, TRAF). Isto não ocorre 

em alguns casos na ativação de TLR4, e no caso do TLR3 que sinaliza via 

TRIF [15, 25]; o segundo é que qualquer dos TLRs ativados acionam a via 

de sinalização do NF-κB [15, 17]. Os receptores TLR são capazes de 
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reconhecer diversos padrões moleculares que estão presentes em 

virtualmente todos os possíveis patógenos, e com isso o papel de 

reconhecimento e direcionamento da resposta inflamatória é feito. 

Contudo, não apenas o reconhecimento por parte dos TLRs é 

necessário, mas também os receptores envolvidos com a fagocitose ou 

ingestão de microrganismos são fundamentais. Os receptores do tipo 

lectina-C como a dectina-1 ou dectina-2 [29, 30] são fundamentais para 

realizar a fagocitose de PAMPs ricos em manose, e permitir assim tanto a 

eliminação do patógeno quanto o processamento dos antígenos que serão 

apresentados posteriormente e garantir a continuidade da resposta inata 

para a adaptativa [31]. Observamos que macrófagos ativados com 

lipopolissacarídeo (LPS) ou zimosan, que são PAMPs de bactérias gram-

negativas e de fungos, respectivamente, produzem a indolamina 

melatonina de forma dependente da ativação do fator de transcrição NF-

κB, e esta potencia o processo de fagocitose de partículas ricas em 

manose, como o zimosan [4]. Melatonina produzida por macrófagos ou 

fagócitos mononucleares do colostro humano interagem com receptores 

de melatonina MT2 promovendo o aumento da expressão de uma proteína 

de membrana responsável pela fagocitose de zimosan [5]. 

Os receptores do tipo Fc, que são responsáveis por fagocitar PAMPs 

opsonizados por imunoglobulinas são também fundamentais no 

processamento de antígenos, e atuam conjuntamente com TLRs, IL-1R e 

IFNγR em células dendríticas (por exemplo) para reconhecimento de 

PAMPs e direcionamento da resposta em termos de citocinas produzidas 



Introdução 

23 
 

como TNF ou IL-17 [32]. Apenas para citar, existem muitos outros 

receptores da imunidade inata que se localizam não na membrana 

celular, mas no citoplasma, como os receptores do tipo NOD (NLRs, do 

inglês NOD-like receptors), que além de reconhecerem PAMPs sozinhos, 

podem fazer reconhecimento conjunto com TLRs [33]. 

Em síntese, o sistema de defesa inato se utiliza de uma gama de 

PRRs que em conjunto permitem o reconhecimento de virtualmente 

qualquer patógeno, integra essa informação através da produção de 

citocinas específicas que ativam e atraem outras células para a região 

infeccionada, e finalmente passam adiante a informação necessária para 

a células efetoras do sistema de defesa adaptativa poderem finalizar com 

eventuais patógenos que restaram e ainda gerar proteção contra futuras 

infecções. 
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1.4 – Via de transdução de sinal NF-B 

  

 Considerada uma das vias de sinalização centrais na resposta 

inflamatória, a via de sinalização do fator de transcrição nuclear kappa 

B é ubíqua nas células imunocompetentes, e também altamente 

relevante em diversos outros tecidos, como nos neurônios, onde regula a 

sobrevivência celular; na pele; ou ainda na glândula pineal onde participa 

na regulação da síntese noturna de melatonina [17, 34-36]. 

 A molécula do NF-B é um dímero (que pode ser tanto um homo- 

quanto heterodímero), composto por proteínas da família NF-B/Rel que 

podem ser divididas em duas classes, as que possuem e as que não 

possuem domínio de transativação TAD, (do inglês transcription activation 

domain). As subunidades p50 e p52 não possuem TAD, enquanto as 

subunidades RelA, RelB e c-Rel que apresentam o TAD, podendo regular 

positivamente a expressão gênica [17]. Portanto, dímeros que apresentam 

subunidades que apresentam TAD, como por exemplo o heterodímero 

p50/RelA, induziriam a expressão gênica, enquanto o homodímero 

p50/p50 teria uma função repressora. 

 A regulação da atividade do NF-B ocorre principalmente através 

da presença de proteínas da família IB (α, β, ε, γ, ζ e Bcl-3), que são 

responsáveis por se ligar aos dímeros NF-B, e mantê-los sequestrados 

no citoplasma em uma forma inativa [17], durante estados basais de 

atividade [37]. Uma vez que receptores de membrana como os TLRs são 
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ativados [15], a cascata de sinalização iniciada leva à ativação de 

quinases específicas para as proteínas da família IκB, as IκB-quinases 

(IKKs α, β ou γ; do inglês IκB kinases) que são complexos proteicos 

responsáveis por fosforilar as moléculas de IκB e assim marcá-las para 

degradação proteassomal, e também as subunidades com TAD como RelA 

(na região da Ser536), estabilizando a conformação funcional da molécula 

[17, 38]. 

 O controle da expressão gênica é exercido pela interação do dímero 

de NF-B com elementos B presentes no promotor ou em regiões 

reguladoras intrônicas. Apesar de alguma especificidade, de forma geral 

estas regiões são capazes de ligar de forma eficiente tanto dímeros que 

possuem ou os que não possuem TAD. Portanto, na dependência do 

ambiente celular que exerce um controle sobre a translocação nuclear 

dos dímeros de NF-B a transcrição de um mesmo gene pode ser induzida 

ou reprimida [17]. 
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1.5 – Macrófagos – Fagócitos especializados 

  

Macrófagos são células especializadas derivadas de monócitos, 

responsáveis pela fagocitose de partículas/microrganismos exógenos e 

debris celulares, apresentação de antígenos, além de contribuir com o 

andamento do processo de defesa através da produção de moléculas 

moduladoras da resposta imunológica, as citocinas [1, 6, 14]. A função 

primária destas células é realizar a fagocitose de partículas/ antígenos/ 

microrganismos que são reconhecidos pelos seus receptores de 

membrana, os receptores TLRs [6, 15], os receptores para fagocitose como 

a dectina-1 [29, 39], receptores do sistema complemento e receptores 

para imunoglobulinas do tipo Fc [40, 41], e receptores do tipo scavenger 

[42]. Estes receptores são conjuntamente conhecidos como receptores de 

reconhecimento de patógenos (PRRs, do inglês pathogen recognition 

receptors) e são responsáveis pelo reconhecimento dos PAMPs e DAMPs, 

e são considerados a primeira linha defesa celular contra infecções e os 

principais receptores da imunidade inata. 

 Os macrófagos são caracterizados de acordo com o estágio de 

ativação. Macrófagos teciduais, isto é, os residentes, quando estimulados 

por interferon-γ (IFN-γ) ou TNF passam a um estágio denominado 

“classicamente ativado” e possuem atividade microbicida. Quando na 

presença de IL-4, os macrófagos se tornam “regeneradores teciduais” e 

são responsáveis pela reparação de tecidos lesionados; e quando ativados 

com IL-10 na presença de prostaglandinas, complexos imunes, ligantes 
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de receptores acoplados à proteína G (GPCRs, do inglês G-protein coupled 

receptors), glicocorticoides ou células apoptóticas, eles assumem função 

anti-inflamatória e se tornam macrófagos “regulatórios”. Porém, não 

existe uma diferenciação tão específica como esta citada, sendo possível 

qualquer grau de variação na ativação desta células, de modo que os 

macrófagos podem apresentar marcadores e também atividade que os 

colocaria dentro de mais de uma destas classificações, o que acaba 

contestando a definição mais clássica de polarização de fenótipo para um 

perfil M1 (atividade pró-inflamatória) ou M2 (atividade anti-inflamatória 

ou reguladora) [6]. Esta informação é importante pois permite 

compreender a relevância que os macrófagos têm como células que 

participam de todas as etapas da resposta de defesa, tendo papel crucial 

durante a montagem e execução da resposta inflamatória (ao fagocitar 

patógenos e produzir citocinas) e também na fase de resolução do 

processo ao auxiliar na finalização da inflamação e regeneração tecidual 

[6]. 

Os macrófagos são fundamentais para a resposta imune inata, 

uma vez que nos tecidos, os macrófagos residentes já se encontram em 

prontidão para reconhecimento de PAMPs ou DAMPs, e após o contato 

inicial com potenciais patógenos, a sinalização gerada pelas células 

ativadas causa o recrutamento de monócitos circulantes, que irão se 

diferenciar em macrófagos no tecido [1]. Como mencionado 

anteriormente, macrófagos são células especializadas em fagocitar 

patógenos e debris celulares (quando em estado de homeostasia) [6, 14], 
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eliminando-os da área lesada, e ao mesmo tempo produzir citocinas (TNF, 

IL-1, IL-6, IL-23) que irão ativar células T, células dendríticas e outros 

macrófagos próximos, tendo aumento também em sua própria atividade 

microbicida e expressão de moléculas co-estimulatórias de membrana [6, 

14]. Usualmente, os macrófagos são tidos como células apresentadoras 

de antígenos, mas diferente das células dendríticas, macrófagos 

executam essa função na área da inflamação e não em órgãos linfóides, 

sendo menos eficientes em ativar as células T quiescentes do que as 

células dendríticas [1]. Entretanto, macrófagos desempenham uma 

importante função reguladora, pois eles apresentam maior tempo de vida 

e se mantém na área inflamada, e dependendo do contexto de moléculas 

sinalizadoras no microambiente, eles assumem diferentes fenótipos com 

diferentes capacidades modulatórias [6]. 

Diversas linhagens de macrófagos imortalizadas são usualmente 

utilizadas no estudo das funções de macrófagos, e apresentam 

capacidade de resposta muito semelhante às células primárias. Os 

macrófagos de linhagem murina RAW 264.7 são utilizadas como modelo 

para avaliação da atividade da via NF-κB, servindo como modelo 

experimental para analisar a ação anti-inflamatória de compostos 

variados, e um dos parâmetros de análise é a atividade desta via [43-46]. 

Esta linhagem apresenta também a capacidade de produzir melatonina 

após ativação de NF-κB com agonistas de TLR4 (LPS) ou TLR2/6 

(zimosan) [4]. Posto que dois dos parâmetros que pretendemos avaliar em 
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nosso modelo são parâmetros satisfatoriamente analisados neste grupo 

celular, nos pareceu justificado a seleção destas células. 

Ao considerarmos que o processo de fagocitose por macrófagos é o 

primeiro passo na resposta de células que já estão presentes nos tecidos, 

na primeira etapa da resposta inata, podemos supor que o efeito de 

potenciar a capacidade fagocítica de macrófagos gerada pela melatonina 

[4, 5, 47] é uma ação fundamental na montagem da resposta inflamatória 

de mamíferos. Como citado anteriormente, a ativação de macrófagos RAW 

264.7 com LPS ou zimosan, ou ainda células mononucleares do colostro 

humano é dependente da translocação nuclear de NF-B [4, 5]. 

A síntese de melatonina não é um evento singular, mas algo que é 

ubíquo no organismo. Praticamente todo conhecimento disponível sobre 

a síntese de melatonina se deve a estudos na glândula pineal.  Glândulas 

pineais de ratos em cultura ativadas com LPS ou TNF induzem a ativação 

da via NF-B, o que causa o bloqueio da síntese de melatonina induzida 

por noradrenalina [48, 49], o que pode ser correlato com o observado em 

glândulas pineais retiradas de ratos ao longo de um ciclo de claro/escuro 

(12/12), onde existe NF-B nuclear durante a fase de claro, e logo antes 

do apagar das luzes há uma queda nesse NF-κB nuclear, e então inicia-

se a produção de melatonina [36]. De forma contrária ao observado na 

glândula pineal, a ativação da via NF-B em células imunocompetentes é 

fundamental para a síntese de melatonina. 
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Com isso, temos um quadro onde a ativação da via NF-κB na 

glândula pineal por agonistas de TLRs (LPS) ou citocinas pró-

inflamatórias (TNF) causa o bloqueio da produção de melatonina [48-50], 

enquanto nas células imunocompetentes, ou “periferia”, a ativação de 

NF-κB é o responsável pela produção de melatonina [4, 5], o que é uma 

das bases da teoria do Eixo Imune-Pineal (Figura 1) [51]. O mesmo fator 

de transcrição é responsável por respostas diametralmente opostas na 

glândula pineal e nas células imunocompetentes. Mas qual seria a razão 

para este paradoxo? 
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Figura 1 – Esquema proposto do funcionamento do Eixo Imune-Pineal. A hipótese do Eixo Imune-

Pineal é de que durante condições homeostáticas de higidez, a melatonina produzida na fase de 

escuro pela glândula pineal inibe o rolamento e adesão de neutrófilos ao endotélio, impedindo a 

montagem de uma resposta inflamatória. Uma vez que sinais de perigo são detectados, a 

sinalização gerada é capaz de inibir, através da ativação de NF-κB, a síntese noturna de 

melatonina na pineal, o que permite o rolamento e adesão de neutrófilos. Enquanto as células 

imunocompetentes passam a produzir melatonina localmente, via ativação de NF-κB, e esta 

melatonina atua facilitando a resolução do processo, seja potenciando a fagocitose de 

microrganismos ou auxiliando na inativação de NF-κB. Adaptado de Markus et al., 2013.  
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Uma das razões para isto seria a presença da subunidade c-Rel nos 

dímeros translocados ao núcleo, tanto em macrófagos RAW 264.7 quanto 

em fagócitos mononucleares do colostro humano ativados [4, 5], uma 

subunidade do NF-B que apresenta TAD, e que não foi detectada na 

glândula pineal [36, 48, 49]. 

 Em trabalhos anteriores, demonstramos que os macrófagos RAW 

264.7 são capazes de produzir melatonina após ativação com agonistas 

para TLRs: LPS para TLR 4; zimosan para TLRs 2 e 6, e também dectina-

1 [15, 29], e que esta melatonina é NF-B-dependente. Confirmamos 

também que além de produzir melatonina, estas células são afetadas por 

esta melatonina sintetizada, que potencia a fagocitose de partículas de 

zimosan [4, 5], ou seja, que a melatonina exerce um efeito altamente 

relevante na função considerada primordial deste tipo de célula. 

 Para melhor compreender os fatores envolvidos na síntese da 

melatonina vamos apresentar a via de biossíntese e sua regulação na 

glândula pineal assim como um apanhado geral dos mecanismos e 

formas de atuação da melatonina. 
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2 – Melatonina: Hormônio Cronobiótico x Mediador 

Imunológico 
 

A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina, C13H16N2O2) é uma 

indolamina oriunda do aminoácido essencial triptofano, sintetizada em 

mamíferos por diversos tipos celulares [52]. Seu caráter anfifílico favorece 

a passagem passiva por membranas celulares permitindo atingir o meio 

extracelular e a corrente sanguínea sem necessidade de moléculas 

transportadoras ou gasto energético [53]. 

A glândula pineal sintetiza melatonina de forma rítmica, marcando 

a fase de escuro. Este ritmo é determinado pelo controle da 

atividade/transcrição da enzima aril-alquilamina-N-acetil-transferase 

(AA-NAT) que catalisa a conversão de serotonina em N-acetilserotonina 

(NAS). Apesar de este não ser o passo limitante da síntese acaba se 

tornando chave porque a atividade desta enzima aumenta em mais de 

100 vezes no escuro [52]. Muitas das células que sintetizam melatonina, 

a exemplo dos pinealócitos expressam as enzimas que transformam 

serotonina; AA-NAT e acetilserotonina-N-metiltransferase (ASMT, 

também chamada de hidroxi-indol-O-metil-transferase - HIOMT). Estas 

enzimas foram localizadas em células mononucleares do sangue 

periférico humano [54], em macrófagos peritoneais [55], em mastócitos 

[56], no sistema digestório [57-59], na retina [60], glândula harderiana 

[61]; cérebro [62]; epitélio respiratório [63]; medula óssea [64]; placenta 

[65]; timo, baço e rins [64, 66]; ovário e testículos [67-69]; e pele [70]. 
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Dentre os dados mencionados, alguns deles foram observados em ratos, 

outros em coelhos, em hamsters ou humanos. 

 A via biossintética da melatonina tem origem no triptofano sendo 

convertido a 5-hidroxi-triptofano pela enzima triptofano hidroxilase, o 

que é seguido pela descarboxilação deste composto em serotonina, que é 

convertida em N-acetilserotonina pela enzima AA-NAT, e esta por sua vez 

sofre ação da ASMT para ser transformada em melatonina (Figura 2) [52]. 

 

Figura 2 – Via biossintética da melatonina. Sequência das reações enzimáticas na via de síntese 

da melatonina, apresentando as enzimas envolvidas e cada um de seus substratos. Adaptado de 

Vias de transdução envolvidas na síntese do colostro humano, Dissertação de mestrado, Pires-

Lapa M.A., 2010. 

 

 Na glândula pineal, a via biossintética da melatonina é regulada 

pelo ciclo de claro/escuro ambiental, como mencionando anteriormente. 
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A luz captada na retina gera um sinal que inibe a liberação de 

noradrenalina pelas inervações simpáticas sobre a glândula pineal. Na 

ausência de luz, essa inibição deixa de existir, e a produção de 

melatonina é ativada na glândula [52]. A luz ativa o trato retino-

hipotalâmico que projeta-se para os núcleos paraventriculares (nos 

núcleos supraquiasmáticos), promovendo uma inibição da via simpática 

(via sinalização GABAérgica) que inerva a glândula pineal via coluna 

intermediolateral [52, 71]. Como a ativação da transcrição e atividade da 

enzima AA-NAT é diretamente dependente da estimulação adrenérgica, 

no claro não há produção de melatonina. 

Foi observado que em roedores ocorre aumento gênico e também 

aumento da atividade da enzima AA-NAT, enquanto no homem esta 

enzima é constitutivamente expressa e, durante a noite, há considerável 

aumento na atividade enzimática. A indução da transcrição gênica ocorre 

por ligação de CREB-fosforilado (do inglês, cAMP response element-

binding) a elementos regulados por CRE (do inglês, cAMP response 

elements) localizados no promotor do gene, enquanto a ativação 

enzimática é decorrente da fosforilação pela proteína quinase dependente 

de AMPc (PKA, do inglês protein kinase A) da proteína chaperona 14-3-3, 

que se liga a AA-NAT e além de mantê-la estabilizada, protege a AA-NAT 

de ser degradada [52]. 

Nos últimos anos, foi observado que a melatonina é também 

produzida por células do sistema de defesa, em condição não rítmica. 
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Células imunocompetentes sintetizam esta indolamina como parte 

integrante da resposta de defesa [4, 5, 23, 54-56, 72, 73]. 

 Dados do nosso laboratório, incluindo da minha dissertação de 

mestrado mostraram que a ativação de macrófagos por agentes que 

ativam a translocação nuclear do fator de transcrição NF-B, é capaz de 

levar à indução da transcrição do gene que codifica a enzima AA-NAT. O 

promotor e primeiro intron deste gene contém elementos B que quando 

interagem com dímeros de NF-B que possuem TAD resultam na sua 

transcrição [51]. Estes dados obtidos inicialmente com células de 

linhagem (RAW 264.7) [4] foram confirmados usando células 

mononucleares do colostro humano [5]. 

Vale notar que a ativação da via NF-B em pinealócitos resulta no 

bloqueio da transcrição de Aa-nat. Estes dados aparentemente 

controversos podem ser explicados pelo fato de LPS e TNF na glândula 

pineal e pinealócitos induzir um aumento de dímeros de NF-B que não 

possuem domínios de ativação. Portanto, a sua ligação com os elementos 

B levaria a um bloqueio da transcrição. 
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2.1 – Receptores de melatonina  

  

Os receptores de melatonina são moléculas de sete domínios 

transmembrânicos acoplados à proteína G, que foram primeiramente 

identificados em melanócitos do anfíbio Xenopus, e posteriormente 

encontrados homólogos em outras espécies de vertebrados. Em 

mamíferos dois subtipos de receptores de membrana são encontrados, 

MT1 e MT2, que como dito anteriormente, são receptores típicos GPCRs, 

e podem estar acoplados a diferentes isoformas da proteína G, variando 

de acordo com a localização dos receptores nas células e tecidos [74, 75].  

A melatonina é um agonista total de ambos receptores de 

melatonina MT1 (pKi: 9,1 – 9,7) e MT2 (pKi: 9,4 – 9,8) (www.iuphar-

db.org/DATABASE). O efeito clássico observado em ambos receptores é 

uma sinalização através da proteína G, que pode estar acoplada a 

qualquer das isoformas da proteína G [74, 76]. Na maior parte das 

observações, a ativação dos receptores MT causa diminuição dos níveis 

de cAMP, seguido por diminuição da atividade da PKA e da fosforilação 

do fator de transcrição CREB [77]. 

Os receptores para melatonina MT1 e MT2 são encontrados em 

diversos órgãos e tecidos, como por exemplo na retina; diversas áreas do 

cérebro; nas vasculaturas cerebrais e periféricas; glândula harderiana, 

órgãos reprodutivos e córtex da adrenal. Estes receptores são 
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responsáveis efeitos cronobióticos que ocorrem nos núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ) [74, 78, 79]. 

É importante levar em consideração a natureza dos receptores de 

melatonina MT1 e MT2 para uma melhor avaliação e discussão de 

possíveis efeitos desta indolamina, uma vez que a concentração da 

melatonina utilizada em um dado experimento ou eventualmente 

quantificada, muito nos revela se o efeito da melatonina estaria ocorrendo 

via receptores (que apresentam afinidade na faixa do nM) ou por vias não 

relacionadas aos receptores MT, quando a concentração de melatonina 

se encontra em níveis mais elevados. 
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2.2 – Funções da melatonina 

  

De forma geral, podemos dizer que a melatonina possui dois grupos 

de ações, um relacionado à sinalização cronobiótica, e um outro grupo 

que engloba todas as outras ações não-cronobióticas. A função da 

melatonina produzida de forma rítmica pela glândula pineal é a função 

cronobiótica, envolvida na sincronização dos organismos com o ciclo de 

claro e escuro ambiental, assim como a sincronização dos processos 

sazonais como a reprodução [52]. Sabe-se também que a produção de 

melatonina na fase de escuro favorece o sono em organismos com hábitos 

diurnos como os seres humanos [80]. Um ponto interessante a se 

observar é que a melatonina produzida pela glândula pineal atua 

majoritariamente como um hormônio clássico, que é produzido e liberado 

na circulação para agir em diferentes pontos do organismo, entretanto é 

possível que a melatonina atue na própria glândula modulando sua 

própria síntese, como sugerido pela adição de triptofano à glândulas 

pineais de ratos, levando a uma redução no conteúdo de melatonina e 

diminuição da atividade da AA-NAT [81]. 

 Diversos tecidos são capazes de produzir esta indolamina, 

sugerindo uma função loca, diferente da função cronobiótica exercida 

pela melatonina circulante. Em culturas de células do cerebelo de rato 

incubadas com LPS, a melatonina tem um efeito citoprotetor. Já em 

células controle a melatonina induz produção de óxido nítrico e morte 

celular [82]. Nas vias aéreas, a melatonina é capaz de reduzir o processo 
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inflamatório no modelo de asma induzido por ovalbumina [83]. Em um 

modelo de indução de dano no DNA de células da medula óssea de 

camundongos, a melatonina protege as células de dano no DNA, ao 

neutralizar radicais livres [84]. O sistema melatonérgico é importante 

também na pele humana, onde ocorre síntese e metabolização desta 

indolamina que atua na proteção contra o dano ao DNA causado por altos 

índices de radiação ultravioleta [85]. 

Considerando que a ativação das células imunocompetentes é 

capaz de induzir a síntese de melatonina, e que esta molécula atua 

facilitando um processo integrante e fundamental na resposta 

imunológica inata, a fagocitose [4, 5], foi suposto que a melatonina exerce 

um papel no início da montagem da resposta inflamatória. Esta hipótese 

parece divergir do que tem sido mostrado por outros autores que sugerem 

ser a melatonina uma molécula anti-inflamatória  Sabemos que a 

melatonina é produzida por linfócitos [54], mastócitos [56], macrófagos 

peritoneais [55], células mono e polimorfonucleares do colostro humano 

[5, 73], em macrófagos de linhagem murina RAW 264.7 [4]; e isto está 

diretamente correlacionado com efeitos diretos da melatonina sobre a 

função destas células. Pode-se citar a modulação da produção da citocina 

IL-2 em linfócitos T ou células da linhagem Jurkat [86-88]; em mastócitos 

a melatonina tem efeito protetor contra citotoxicidade [89]; no tecido 

endotelial, a melatonina reduz o rolamento e adesão de neutrófilos, o que 

desfavorece o processo de montagem de uma resposta inflamatória [90]. 

E como um fator de grande relevância no contexto da modulação da 
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função de células imunocompetentes, a melatonina é capaz de inibir a 

atividade de uma das vias de sinalização central na resposta imune, a via 

NF-B [20, 72, 91-93].  

A melatonina produzida por células imunocompetentes ativadas 

localmente poderia atuar como uma facilitadora da resolução do processo 

inflamatório, atuando ao menos em duas fases distintas do processo. 

Como mencionado anteriormente, no início da resposta ela facilitaria a 

ingestão de partículas ou micro-organismos (quando estivesse em 

concentrações na faixa de nM), regulando a síntese de citocinas [86] ou 

mesmo a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (o que é 

fundamental para processos microbicidas durante uma resposta 

imunológica) [94], e após seu acúmulo na área da inflamação (alcançando 

a faixa de M, onde a melatonina apresenta seus efeitos antioxidantes) 

[23], ela auxiliaria na finalização do processo inflamatório, bloqueando a 

atividade da via NF-B [20, 21]. 
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3 – Sinalização Adrenérgica 

 

 As catecolaminas noradrenalina e adrenalina são sintetizadas a 

partir do aminoácido essencial tirosina na medula da glândula supra-

renal e nos terminais nervosos adrenérgicos e em células do sistema 

imunológico [95]. Macrófagos, neutrófilos e linfócitos T e B ativados com 

LPS sintetizam catecolaminas que atuam de forma autócrina e parácrina, 

potenciando ou ativando a via NF-κB [96-98]. 

 Podem ser liberadas como neurotransmissores na comunicação do 

sistema nervoso autônomo, ou ainda na circulação em condições de 

estresse ou perigo [95, 99]. 
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3.1 – Receptores Adrenérgicos 

  

A adrenalina e a noradrenalina atuam sobre receptores 

adrenérgicos, possuindo diferentes níveis de afinidade entre os diversos 

subtipos de receptores, o que varia conforme o tecido e grupo celular 

envolvido [99]. Os receptores adrenérgicos são subdivididos entre α1 (α1a, 

α1b e α1d), α2 (α2a, α2b e α2c) e β (β1, β2 e β3) (Figura 3), e estes se diferenciam 

principalmente pelos sistemas efetores em cada grupo celular onde se 

encontram. 

 

 

Figura 3 – Classificação dos adrenoceptores. Classificação dos subtipos de adrenoceptores 

identificados em mamíferos. Adaptado de www.iuphar-db.org/DATABASE. 
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Tipicamente, os receptores α1 estão acoplados à proteína Gαq, que 

causa aumento dos mensageiros intracelulares inositol-trifosfato (IP3) e 

diacilglicerol (DAG). Os receptores α2 são acoplados à proteína Gαi, que 

possui atividade inibitória nas células em que se encontram ao inibirem 

a atividade da enzima adenilil ciclase. E finalmente os receptores β, que 

se encontram acoplados à proteína Gαs, que induz uma cascata de 

sinalização através da ativação da adenilil ciclase e respectivamente do 

segundo mensageiro AMPc [99]. 

A noradrenalina é um potente agonista de receptores α2 em relação 

a adrenalina, e ambas apresentam afinidade semelhante em relação aos 

receptores α1 (www.iuphar-db.org/DATABASE). A noradrenalina tem 

relativamente pouca potência sobre β, porém ela é menos potente que a 

adrenalina sobre os receptores α. A adrenalina atua como um potente 

agonista tanto sobre receptores α quanto β [99]. É interessante observar 

que ambas catecolaminas atuam como agonistas para todos os 

receptores adrenérgicos em diferentes concentrações, mas que temos 

disponível diversos agonistas e antagonistas altamente seletivos para os 

adrenoceptores, e que muito dos efeitos destes receptores em dado 

contexto são acessados através de ferramentas farmacológicas que são 

atualmente disponíveis.  
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3.2 – Modulação adrenérgica da resposta imunológica 

 

A sinalização através das catecolaminas como transmissores do 

sistema autônomo já foi e ainda é amplamente estudada, e está 

diretamente relacionada com a regulação e ajuste da função de órgãos 

nos mamíferos (por exemplo: coração, fígado, estômago) [100]. 

Entretanto, um sistema que sofre grande influência das catecolaminas é 

o sistema imunológico, e que o perfil de resposta gerado é dependente do 

subtipo de adrenoceptor ativado. 

A ativação de adrenoceptores α2, induz a ativação e translocação 

de NF-κB para o núcleo de macrófagos alveolares, peritoneais e 

neutrófilos de ratos e camundongos, induzindo a síntese de TNF, IL-1β e 

IL-6, e servindo como um estímulo retroalimentador positivo da resposta 

inflamatória [96, 97]. No mesmo modelo experimental de lesão pulmonar 

aguda, foi observado que a ativação seletiva dos receptores β2-

adrenérgicos gera um efeito anti-inflamatório, reduzindo todos os 

parâmetros inflamatórios avaliados – TNF, IL-12, CXCL1, MCP-1 e MIP1a 

– enquanto aumenta a concentração de IL-10 (uma citocina de ação anti-

inflamatória) no lavado broncoalveolar [101]. 

A ativação de receptores β1-adrenérgicos em RAW 264.7 induz o 

aumento da expressão da enzima heme-oxigenase-1 (HO-1), reduzindo a 

liberação de HMGB-1 pelas células, um fator determinante em situações 

de sepse, aumentando a sobrevivência de camundongos em modelo 
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experimental de sepse [102]. Na linhagem de células humanas 

monocíticas U937 e também em células mononucleares do sangue 

periférico humano (PBMCs, do inglês peripheral blood mononuclear cells) 

a ativação seletiva de receptores β2 potencia o efeito anti-inflamatório da 

corticosterona [103].  

Agonistas para adrenoceptores β2 induzem efeitos anti-

inflamatórios e anti-nociceptivos em ratos, no modelo de edema de pata 

[104]. Outro efeito anti-inflamatório atribuído ao receptor adrenérgico β2 

em macrófagos RAW 264.7 é o efeito bloqueador na atividade tardia de 

NF-κB induzido por ativação de TLR4, contribuindo para a estabilização 

do complexo NF-κB/IκBα no citoplasma [105]. Em células dendríticas de 

camundongos, a apresentação de antígenos é inibida pela ativação de 

adrenoceptores β2 com o agonista S-albuterol, que inibe a translocação 

nuclear de NF-κB induzida por LPS [106]. Uma informação de 

considerável relevância neste contexto, é de que a ativação de 

adrenoceptores β induz efeito anti-inflamatório em condições onde as 

células são concomitantemente ativadas com um agente ativador da 

resposta inflamatória (como o LPS), mas, quando ativados de forma 

isolada, o efeito observado é pró-inflamatório [107, 108]. 

 Como citado anteriormente, a adrenalina apresenta pouco efeito 

sobre receptores β (quando comparado à receptores α), que 

aparentemente desempenham um papel mais voltado à supressão da 

resposta inflamatória, e de fato, a pré-incubação de macrófagos 

peritoneais de ratos com adrenalina antes da adição de LPS potenciou a 
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fagocitose de bactérias, e também a produção de TNF, IL-1β e IL-10 [109], 

sugerindo que ativação de receptores α pode estar relacionado à uma 

ação pró-inflamatória, o oposto dos receptores β. 
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4 – NF-B e a síntese de melatonina em macrófagos: 

integrando imunidade, melatonina e catecolaminas 

 

As informações expostas até então nos levam a concluir que células 

imunocompetentes são altamente reguladas por catecolaminas, que por 

sua vez ativam a via NF-B, com a exceção da ativação seletiva de 

adrenoceptores β2 [101], e que a própria ativação com PAMPs/DAMPs 

ativam NF-κB nestas células [15], o que induziria a síntese de 

catecolaminas [96, 97]. Pudemos demonstrar anteriormente que a síntese 

de melatonina em macrófagos e fagócitos mononucleares do colostro 

humano é dependente da ativação de NF-κB [4, 5]. 

Já foi bastante discutido em outros trabalhos como a descarga de 

noradrenalina na glândula pineal é a efetora do processo de ativação da 

síntese de melatonina, ativando os adrenoceptores α1, α2 e sobretudo β1 

(o subtipo de receptor adrenérgico com maior densidade na glândula 

pineal) [52]. Uma publicação de nosso grupo demonstrou um ritmo de 

NF-κB no núcleo das células da glândula pineal, e, coincidentemente com 

o apagar das luzes e início da síntese de melatonina [36], ocorre a 

descarga de noradrenalina na pineal, ativando os receptores adrenérgicos 

mencionados [52], principalmente receptores β1 (por serem os mais 

abundantes). Poderíamos então considerar a hipótese de que a ativação 

do adrenoceptor β1 participaria na queda do conteúdo nuclear de NF-κB 

nas células das glândulas pineais dos ratos utilizados [36], o que seria 
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coerente com alguns dos dados citados anteriormente (adrenoceptores β 

inativando NF-κB), e ainda assim estaríamos dentro do contexto do Eixo 

Imune-Pineal, pois o mesmo sinal que induz a síntese de melatonina em 

macrófagos (NF-κB) a estaria bloqueando na pineal (Figura 9) [51]. Porém 

neste caso específico permitindo a produção de melatonina por estar 

sendo inibido (NF-κB) por/ou conjuntamente com a descarga simpática 

na glândula. 

Dados do grupo do Prof. Peter A. Ward mostram como o processo 

inflamatório tanto in vivo quanto in vitro gera e é potenciado por 

catecolaminas [96, 97]. Assim sendo, a via NF-κB seria o nodo de conexão 

na produção de melatonina em células imunocompetentes, fazendo a 

conexão da sinalização adrenérgica, que poderia ter origem no sistema 

imunológico mas também no sistema nervoso autônomo, com a produção 

periférica desta indolamina. 
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O presente trabalho nos permite as seguintes conclusões: 

 

I. As catecolaminas adrenalina e noradrenalina são capazes de 

induzir aumento na expressão da enzima AA-NAT total ou sua 

forma fosforilada em macrófagos murinos de linhagem RAW 264.7; 

II. Esta indução na expressão de P-AA-NAT é mediada por receptores 

β-adrenérgicos; 

III. O aumento da P-AA-NAT induzido pelas catecolaminas, é refletido 

na presença de melatonina no sobrenadante das culturas 

celulares, e o agonista β-adrenérgico isoprenalina também é capaz 

de induzir esta produção; 

IV. Catecolaminas induzem a translocação de subunidades do NF-κB 

que apresentam TAD (Rel-A e c-Rel), assim como observado com 

zimosan [4], mas diferentes subunidades foram detectadas neste 

caso (p52 e Bcl3); 

V. A produção de melatonina induzida pela ativação adrenérgica dos 

macrófagos RAW 264.7 é dependente da ativação da via NF-κB; 

VI. A ativação isolada de adenilil ciclase com forskolina causou a 

redução na expressão de P-AA-NAT, o que sugere uma sinalização 

alternativa dos receptores adrenérgicos envolvidos, não a 

sinalização clássica de GPCRs via AMPc; 
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VII. Nos macrófagos alveolares MH-S, a melatonina também reduz a 

produção das citocinas TNF e IL-6 induzidas por LPS, mas no caso 

da IL-1β, ela potenciou o efeito do LPS; 

VIII. A melatonina modula o processo de polarização do fenótipo 

(M1/M2) de macrófagos MH-S, de modo a reduzir a expressão de 

Nos2 (iNOS), mas sem alterar arginase-1. 

IX. Existe expressão de Aa-nat no tecido pulmonar de camundongos 

C57BL/6, e a injeção traqueal de LPS aumenta a expressão deste 

gene; 

X. Melatonina exógena modula a resposta inflamatória na lesão 

pulmonar aguda induzida por LPS, atuando de forma semelhante 

ao agonista β2-adrenérgico S-albuterol, reduzindo a produção de 

citocinas pró-inflamatórias; 
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Macrófagos são capazes de sintetizar melatonina quando ativados 

por agonistas de TLRs de forma dependente da ativação da via NF-κB. A 

melatonina produzida pelos macrófagos está relacionada com o 

favorecimento da fagocitose de partículas ricas em manose. 

Catecolaminas são capazes de ativar a via NF-κB em células 

imunocompetentes, e são produzidas por estas células quando ativadas. 

É conhecido que a descarga noturna de noradrenalina na glândula pineal 

é responsável pela produção de melatonina na fase de escuro. 

Hipotetizamos que catecolaminas, ao exemplo da glândula pineal, 

pudessem induzir a síntese de melatonina em macrófagos. Avaliamos se 

agonistas adrenérgicos poderiam regular a produção de melatonina nos 

macrófagos RAW 264.7. Analisamos também o efeito da melatonina em 

conjunto com agonistas adrenérgicos no modelo experimental de lesão 

pulmonar aguda. Ambas catecolaminas foram capazes de aumentar a 

expressão da enzima AA-NAT total ou fosforilada e induzir a síntese de 

melatonina, via ativação de β-adrenoceptores; sendo dependente de NF-

κB, e não da sinalização mediada por AMPc. A instilação de LPS nos 

pulmões dos camundongos induz a expressão de Tnf e de Aa-nat, o que 

é inibido pelo agonista β2-adrenérgico. A melatonina exerce um efeito 

anti-inflamatório na produção de citocinas in vivo e in vitro, além de inibir 

a expressão de Nos2 em macrófagos MH-S, sem alterar arginase-1. Os 

dados aqui apresentados sugerem que a via de sinalização NF-κB faz a 

integração da sinalização adrenérgica com a produção de melatonina em 

macrófagos. 
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TLRs-activated macrophages can synthesize melatonin in a NF-κB 

pathway-mediated manner. Macrophage-produced melatonin is related 

to the favoring of mannose-rich particles phagocytosis. Catecholamines 

can trigger NF-κB pathway in immunocompetent cells, and are produced 

after activation. It is well known that the nocturnal surge of 

noradrenaline in the pineal gland is responsible for the dark phase 

melatonin synthesis. We hypothesized that catecholamines, like in pineal 

gland, could induce melatonin synthesis by macrophages. We evaluated 

if adrenergic agonists could regulate melatonin production in RAW 264.7 

macrophages. We also analyzed the effect of melatonin together with 

adrenergic agonist in the experimental model of acute lung injury. Both 

catecholamines were able to increase the expression of total or 

phosphorylated AA-NAT enzyme, and induce melatonin synthesis 

through β-adrenoceptor activation; in a NF-κB-dependent way, but not 

by the cAMP signaling. LPS instillation in the mice lungs induces Tnf and 

Aa-nat expression, which is inhibited by the β2-adrenergic agonist. 

Melatonin exerts an anti-inflammatory effect in cytokine production both 

in vivo and in vitro, besides the inhibition of Nos2 in MH-S macrophages, 

without changing arginase-1. The presented data suggests that the NF-

κB signaling pathway fulfill the integration of adrenergic signaling with 

melatonin synthesis in macrophages. 
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