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I - INTRODUÇÃO 

1. Melatonina 

A melatonina, hormônio derivado da serotonina descrito por Lerner et al. 

(1958) como a substância que produzia alteração de cor da pele de anfíbios, é 

liberado pela glândula pineal no período de escuro. Esta molécula também 

marca o período do escuro em plantas, organismos unicelulares, bactérias e 

invertebrados (para revisão, Hardeland & Poeggeler, 2003). Em vertebrados a 

melatonina também é sintetizada pela retina, onde exerce uma ação parácrina 

participando de processos adaptativos da visão noturna (Tosini e Fukuhara, 

2003). Mais recentemente foi verificado que células imunocompetentes da 

medula (Tan et al., 1999), sangue periférico (Carrillo-Vico et al., 2004) e colostro 

(Pontes et al. 2005), também sintetizam esta molécula e, neste caso, a ação não 

está ligada à marcação do ciclo claro/escuro ambiental, mas sim a diferentes 

funções celulares locais. Além disso, a melatonina é encontrada em altas 

concentrações na bile de vários mamíferos incluindo o homem, essas 

concentrações chegam a ser de duas a três vezes maiores do que a concentração 

noturna da melatonina no sangue, porém, a origem dessa melatonina ainda é 

desconhecida (para revisão, Reiter et al., 2000) 

A melatonina é sintetizada a partir do aminoácido triptofano que é 

captado da circulação e transformado em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) através 

da ação da enzima triptofano hidroxilase 1 (TPH1), cuja atividade está 

aumentada em duas vezes no período de escuro. O 5-HTP é descarboxilado 

pela enzima 5-HTP descarboxilase, formando a serotonina. A serotonina, por 
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sua vez é metabolizada a N-acetilserotonina (NAS) pela ação da enzima 

arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT), e posteriormente a NAS é 

utilizada como substrato para a enzima hidroxi-indol-O-metiltransferase 

(HIOMT) dando como produto final a melatonina (para revisão, Simonneaux e 

Ribelayga, 2003) (Figura 1).  

 

Figura 1 – Via Biossintética da Melatonina. A melatonina é sintetizada a partir do 

aminoácido triptofano e as enzimas que convertem o triptofano em serotonina, a TPH1 

e a 5HTP descarboxilase, possuem uma ampla distribuição no organismo, sendo a 

produção de serotonina muito maior nos tecidos neurais. As duas enzimas que 

convertem serotonina em melatonina possuem uma distribuição mais limitada. 

Retirado e adaptado de Reiter et al. (2000). 
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A serotonina também pode sofrer uma desaminação oxidativa, através 

da ação da enzima monoaminooxidase, sendo transformada em 5-

hidroxindolacetaldeído que é reduzido a 5-hidroxitriptofol ou oxidado a ácido 

5-hidroxindolacético (5-HIAA) (para revisão, Simonneaux e Ribelayga, 2003). 

O passo limitante na síntese de melatonina é a conversão de serotonina à 

N-acetilserotonina. Esta conversão ocorre apenas no período de escuro e é 

interrompida no final da noite, ou quando existe um pulso de luz durante o 

período de escuro. Durante o período de escuro a atividade da enzima N-

acetiltransferase está aumentada em até 100 vezes. Este aumento pode ser 

devido ao aumento da transcrição gênica, como ocorre em roedores (Roseboom 

et al., 1996), ou à diminuição da degradação da proteína, que é sintetizada 

continuamente, como ocorre nos ungulados (Schomerus et al., 2000). 

Independente do tipo de mecanismo intrínseco que controla o aumento noturno 

da atividade da N-acetilserotonina, o sinal que ativa este mecanismo é o 

aumento da liberação de noradrenalina a partir de uma via simpática 

controlada pelos núcleos supraquiasmáticos, que são a sede do relógio 

biológico. 

Os núcleos supraquiasmáticos recebem inervação direta da retina, 

através do trato retino-hipotalâmico e transmitem, através de uma via 

polissináptica a informação “está escuro” para a glândula pineal, através da 

liberação de noradrenalina (para revisão, Simonneaux e Ribelayga, 2003). Desta 

forma, tanto a melatonina como a N-acetilserotonina só são produzidas durante 

a fase de escuro e ambas devem ser consideradas como hormônios 
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temporizadores, já que a N-acetilserotonina é um passo limitante para a 

produção de melatonina e também só é produzida durante a fase de escuro 

(figura 2). 

 

Figura 2 – A enzima AA-NAT é regulada pela luz. Na presença de luz a transcrição do 

RNA mensageiro é bloqueada e na ausência de luz esta transcrição é ativada 

resultando na síntese de N-acetilserotonina (NAS), precursor imediato da melatonina. 

No escuro também são ativados mecanismos que regulam a atividade da AA-NAT. 

Para que este sinal seja eficiente, o RNA mensageiro é rapidamente traduzido e sua 

meia-vida é bastante curta, dependendo de neo-transcrição (adaptado de Simonneaux 

e Ribelayga, 2003).  

 

2. Mecanismos de Ação da Melatonina 

A melatonina é uma molécula com características lipofílicas e 

desencadeia diferentes ações de acordo com a concentração e com o local de 

ação. Além de adaptações sazonais e ajuste de ritmos circadianos, diversas 

outras ações são ligadas à participação da melatonina, como a mudança de cor 

de pele em anfíbios, o envolvimento em processos relacionados ao sono, a 
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inibição da iniciação do câncer e do crescimento do tumor e a estimulação do 

sistema imunológico (para revisão, Reiter et al., 2002). Os efeitos da melatonina 

são observados em uma grande faixa de concentração, o que evidencia que este 

hormônio atua por diferentes vias. Como descrito em maior detalhe abaixo, há 

efeitos que ocorrem apenas com concentrações na faixa de µM – mM, enquanto 

outros ocorrem na faixa de pM - nM. Esta grande variabilidade implica em 

ações ligadas, ou não, à ritmicidade circadiana. A concentração noturna 

máxima de melatonina no plasma em mamíferos está na faixa de pM – nM e 

ações dependentes da produção extra pineal, são observadas em concentrações 

maiores, na faixa de µM – mM. 

 Um dos efeitos mais conhecidos e bem estudados de altas concentrações 

de melatonina é a capacidade de atuar como antioxidante (Reiter et al., 2002, 

Bilici et al., 2002, Zhang et al., 2004). Os radicais livres incluem o radical 

hidroxila (●OH), o ânion superóxido (dióxido ou O2
• -) e o óxido nítrico (NO) 

que são gerados a partir do O2. Possuem alta reatividade, o que leva à oxidação 

de moléculas estruturais e essenciais para a atividade celular. Portanto, o 

aumento da concentração destes radicais, que são gerados como sub-produto de 

diferentes reações químicas, causa disfunção, ou mesmo morte celular. A 

melatonina, em altas concentrações, atua como “scavenger” de radicais livres 

(Poeggeler et al., 2002), como demonstrado por ensaios “in vitro”, através da 

formação de 3-hidroximelatonina, que resulta da ligação direta, independente 

de ação enzimática, de radicais hidroxila com a melatonina (Tan et al., 1998). O 

fato de 3-hidroximelatonina ser um dos metabólitos do hormônio da pineal na 
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urina de humanos levou Tan e colaboradores (1998) a concluírem que este 

processo ocorreria também “in vivo”.  

 Um outro mecanismo de ação que pode resultar em efeito anti-oxidante é 

o aumento da atividade de enzimas como a superóxido dismutase (SOD), 

glutationa peroxidase e glutationa oxidase. A SOD é responsável por converter 

o O2
• - em peróxido de hidrogênio (H2O2), que apesar de não ser uma molécula 

tóxica para a célula, na presença do ferro (Fe2+) por exemplo, forma o radical 

●OH, que é citotóxico. Outra importante molécula antioxidante é a glutationa 

peroxidase, que converte justamente o H2O2, em duas moléculas de H2O. O 

H2O2 também pode ser convertido em H2O e O2 pela ação da enzima catalase 

(para revisão, Rodriguez et al., 2004). 

A melatonina exógena aumenta a atividade de moléculas antioxidantes 

tais como a SOD em diversos tecidos (fígado, rins e cérebro de ratos), e também 

a atividade da enzima catalase em rins e cérebro de ratos (Liu & Ng, 2000). A 

atividade da enzima glutationa peroxidase também é muito citada, por ser 

aumentada na presença de melatonina, como observado em cérebros de ratos 

(Barlow-Walden et al., 1995). 

Baixas concentrações de melatonina também podem exercer efeito 

antioxidante através da síntese ou ativação de enzimas envolvidas no processo. 

Os ritmos de melatonina plasmática e atividade de superóxido dismutase 

(SOD) pulmonar e cortical são sincrônicos, sugerindo que esta enzima, 

responsável pela rápida remoção de O2
• - das células, seja regulada pela 

melatonina (Albarran et al., 2001). 
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 A melatonina também atua inibindo a expressão da isoforma induzível 

da sintase do óxido nítrico (iNOS) responsável pela formação em grandes 

quantidades do radical livre óxido nítrico, como demonstrado no modelo de 

macrófagos murinos estimulados por lipopolissacarídeo onde a melatonina 

(mM) inibe a expressão da iNOS (Gilad et al., 1998). Este efeito deve-se à 

inibição do fator de transcrição NF-κB. Além disso, Cuzzocrea et al. (1998) 

demonstraram que no modelo de choque séptico, e inflamação induzida por 

administração de carragenina (ou plasma ativado por zimozan) em patas e 

cavidades pleurais de ratos, que a melatonina exógena (mM) diminui a 

atividade da iNOS. Por outro lado, no modelo de pleurisia induzida por 

carragenina, os animais foram mantidos durante uma semana em luz constante, 

o que resulta na depleção da melatonina produzida pela glândula pineal, 

observou-se um aumento na migração de polimorfonucleares e no volume do 

exsudato pleural, porém, não foram observadas alterações na atividade da 

iNOS (Cuzzocrea et al., 1999). 

Um outro mecanismo de ação pelo qual baixas concentrações de 

melatonina podem modificar funções celulares é através da ligação com 

calmodulina, proteína que participa da maioria dos eventos intracelulares em 

vertebrados superiores, possui a capacidade de ligação e regulação em uma 

grande diversidade de proteínas-alvos, incluindo enzimas, canais iônicos, 

receptores e proteínas do citoesqueleto. Suas ações resultam tanto por uma ação 

direta, como através da formação de complexo com o cálcio (para revisão, 

Kortvely & Gulya, 2004).  
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A melatonina é capaz de ligar-se à calmodulina purificada com alta 

afinidade apresentando uma constante de dissociação (Kd) de 180 pM, o que 

sugere que esta ligação tenha uma relevância fisiológica (Benítez-King et al., 

1993; Benítez-King & Antón Tay, 1993). A primeira evidência da interação entre 

a calmodulina e a melatonina em células foi sugerida através de ensaios com 

linhagens celulares (MDCK, célula epitelial de cão; N1E-115, neuroblastoma de 

camundongo), onde foi observado que a adição de melatonina (1 nM) nas 

células provocava uma diminuição da atividade de uma isoforma da enzima 

fosfodiesterase dependente de calmodulina (Benítez-King et al., 1991). 

Posteriormente, verificou-se que este é o mecanismo responsável pela inibição 

da atividade e da autofosforilação da calmodulina-kinase II, isolada de cérebros 

de rato (Benítez-King et al., 1996), e da atividade da isoforma da adenilil ciclase 

dependente do complexo cálcio-calmodulina, presente em miotubos de rato em 

cultura (Almeida-Paula et al., 2005).  

Uma ação que também é dependente do complexo cálcio-calmodulina é a 

ativação da enzima sintase do óxido nítrico (NOS), presente constitutivamente 

em diversos tipos celulares, e alguns trabalhos da literatura demonstram que a 

melatonina modula a produção de NO também em diversos tipos celulares. A 

melatonina em baixa concentração (1 nM) inibe a atividade da isoforma 

constitutiva da NOS em cerebelo de ratos e este efeito é atribuído à capacidade 

de ligação com a calmodulina (Pozo et al., 1997). A atividade da isoforma 

neuronal da NOS (nNOS) de ratos também foi inibida por diferentes 

concentrações de melatonina (1 nM a 1 mM), sendo este efeito revertido quando 
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a incubação era realizada com a adição de altas concentrações de calmodulina 

(León et al., 2000). Outro resultado semelhante foi observado por Bettahi et al. 

(1996) na atividade da NOS de hipotálamo de rato, quando após a 

administração de melatonina, ou após coletarem hipotálamos durante o período 

do escuro, estes hipotálamos apresentavam menor atividade da NOS. Em outro 

modelo (retina de hamster) também foi observada uma diminuição na atividade 

da enzima NOS após a administração da melatonina (1 pM – 10 nM) (Sáenz et 

al., 2002). 

A melatonina também se liga com alta afinidade (pM a nM) a receptores 

clássicos membrana (MT1 e MT2) (Reppert et al, 1994); a um sítio receptor, muito 

provavelmente constituído por uma enzima (MT3) (Nosjean et al., 2000) e a 

receptores nucleares (Becker-Andre et al., 1994; Garcia-Mauriño, 1998). 

A ligação da melatonina em receptores nucleares foi sugerida em ensaios 

com a linhagem celular de drosófila SL-3, transfectadas com o receptor Z para 

retinóide β (RZRβ). Quando estas células eram incubadas com melatonina, os 

autores observavam um aumento na expressão dos genes transfectados (Becker-

Andre et al., 1994). Também foi observado em ensaios de “binding” em 

linhagens celulares de epitélio humano (HeLa) que a melatonina liga-se a estes 

receptores em baixas concentrações, da ordem de nM (Becker-Andre et al., 

1994). Em 1997, os mesmos autores publicaram uma retratação, no qual 

afirmavam que nem todos os experimentos realizados eram reprodutíveis e, 

portanto, suas conclusões poderiam não ser verdadeiras (Becker-Andre et al., 

1997). No entanto, a ligação da melatonina a receptores nucleares tem sido 



 

 10

sugerida em outros modelos, como por exemplo, em células mononucleares do 

sangue periférico, onde através de ensaios de “binding” e do uso de 

antagonistas seletivos para os receptores RZR/ROR, foi demonstrada a ligação 

da melatonina nestes receptores (Garcia-Mauriño, 1998).  

Diversas outras ações da melatonina são atribuídas à ligação aos seus 

receptores de membrana. Os receptores MT1 e MT2 pertencem à família de 

receptores de sete domínios transmembrânicos, acoplados à proteína G 

(Reppert et al., 1994) e o receptor MT3, na realidade é a enzima quinona redutase 

II (Nosjean et al., 2000). Segundo o comitê de nomenclatura IUPHAR este 

receptor ainda é “grafado” em letras itálicas por não ter sido clonado 

(Dubocovich et al., 2000). 

Os receptores MT1 e MT2 apresentam 60% de homologia na seqüência de 

aminoácidos (Reppert et al., 1995), possuem uma alta afinidade para melatonina 

(faixa pM), além de serem semelhantes quanto à ordem de potência para os 

seguintes compostos: 2-iodomelatonina > melatonina >> N-acetilserotonina >> 

serotonina > prazosin (Masana & Dubocovich, 2001). No entanto, o receptor 

MT2, é distinguido farmacologicamente do receptor MT1 através do análogo 4P-

PDOT (Dubocovich et al., 1997), visto ser este seletivo para os receptores MT2, 

podendo atuar como antagonista competitivo (Hunt et al., 2001) ou agonista 

parcial (Lotufo et al., 2001). 

Um antagonista de melatonina muito utilizado e conhecido na literatura 

é o luzindol. Este análogo liga-se aos receptores MT1 e MT2, porém, em 

linhagens celulares de ovários de hamster chinês (CHO-K1) transfectadas com o 
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receptor MT1 e MT2 a potência do luzindol para deslocar a ligação da 2-[125I]-

melatonina do receptor MT2 (Ki = 7,3 nM) foi cerca de 15 vezes maior do que 

para o receptor MT1 (Ki = 180 nM) (Dubocovich et al., 1998). 

Os receptores MT1 foram inicialmente caracterizados como receptores 

acoplados a proteína Gi, uma vez que a estimulação por melatonina inibe o 

aumento de AMPc induzido por forskolina, um ativador da enzima adenilil 

ciclase (Roka et al., 1999). Posteriormente foi sugerido que pudessem acoplar 

tanto a proteína Gi, quanto a Gq  (Brydon et al., 1999). Estes estudos foram feitos 

em células HEK 293 transfectadas com cDNA para receptor de melatonina MT1, 

nas quais observou-se que a estimulação com melatonina promovia aumento de 

cálcio e redução da quantidade de AMPc formado por estimulação com 

forscolina e co-precipitação do receptor com as duas isoformas de proteína G. 

O receptor MT2 também está acoplado à proteína G e quando ativado por 

melatonina, promove a inibição da adenilil ciclase em linhagens de fibroblasto 

de camundongos NIH 3T3 (Reppert et al., 1995). Em linhagens celulares HEK 

293 transfectadas com o receptor MT2, foi demonstrado que após a incubação 

com melatonina, ocorre uma inibição do aumento de GMPc induzido por um 

inibidor não seletivo da enzima fosfodiesterase (IBMX). Contudo esta inibição 

não ocorre, quando a melatonina é adicionada nas células transfectadas 

somente com os receptores MT1 (Petit et al., 1999). 

O receptor de melatonina do subtipo MT3 apresenta um perfil 

farmacológico muito diferente dos demais. Possui um análogo seletivo, o 5-

MCA-NAT (Molinari et al., 1996) e uma potência maior para a N-
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acetilserotonina do que para a própria melatonina. A ordem de potência foi 

assim descrita: 2-iodomelatonina > prazosin > N-acetilserotonina > 5-MCA-

NAT > melatonina >> serotonina (Masana & Dubocovich, 2001). Este receptor, 

apesar de ter sido inicialmente descrito como um receptor acoplado à proteína 

Gq (Popova & Dubocovich, 1995), atualmente é aceito que tenha 95% de 

homologia na estrutura de aminoácidos com a enzima quinona redutase II 

(Nosjean et al., 2000). Portanto, apenas dois subtipos de receptores de 

melatonina de mamíferos clonados são receptores de sete domínios 

transmembrânicos acoplados à proteína G, os subtipos MT1 e MT2. 

 

3. Células endoteliais  

 As células endoteliais são responsáveis pelo controle da homeostasia 

vascular e de uma forma geral, pela possível interação entre as células 

sangüíneas e os tecidos. A localização, a capacidade de responder e produzir 

diferentes moléculas sinalizadoras permite sua participação em diferentes 

processos fisiológicos e fisiopatológicos (Cook-Mills & Deem, 2005). 

Em 1980, Furchgott & Zawadzki demonstraram em aortas de coelhos 

isoladas que a acetilcolina promovia uma vasodilatação e que este efeito era 

dependente da presença do endotélio intacto devido à liberação de um fator de 

relaxamento derivado do endotélio, denominado inicialmente como EDRF 

(endothelium-derived relaxing factor), e posteriormente caracterizado como óxido 

nítrico (NO) (Palmer et al., 1987).  
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 O NO modula o sistema vascular atuando na célula muscular lisa e 

ativando a enzima guanilil ciclase solúvel (GC) que converte o trifosfato de 

guanosina (GTP) em GMPc e conseqüente vasodilatação (Denninger & 

Marletta, 1999) (figura 3). A produção de NO se dá a partir da captação do 

aminoácido L-arginina que é convertido em NO e L-citrulina pela enzima NOS. 

A ativação de receptores que promovem o aumento de cálcio intracelular em 

células que possuem as formas constitutivas de NOS leva a formação do 

complexo cálcio-calmodulina e conseqüente ativação da NOS.  

Além de sua função vasodilatadora, o NO participa de outras funções 

fisiológicas tais como neurotransmissão e também em processos 

fisiopatológicos, tais como aterosclerose, danos de isquemia/reperfusão, 

carcinogenese, etc. (para revisão, Bishop & Anderson, 2005).  
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Figura 3 – Atuação do óxido nítrico (NO) nas células musculares lisas. O NO se 

difunde pela membrana e atua em outras células ativando guanilil ciclase (GC) e 

provocando conseqüente formação de GMP cíclico (GMPc). 

 

 

 4. Enzima sintase do óxido nítrico (NOS)  

 Existem três isoformas da enzima NOS, sendo duas constitutivas, a 

eNOS (NOS endotelial) e a nNOS (NOS neuronal) e uma isoforma induzível, a 

iNOS (NOS induzível), que é expressa em macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, 

músculo liso vascular e células endoteliais. Sua ativação independe de cálcio e é 

regulada por ativação transcricional em resposta, por exemplo, a citocinas como 

interferon γ (IFN-γ), fator de necrose tumoral α (TNF-α) ou interleucina 1 (IL-1) 

e também pelo lipopolissacarídeo (LPS) (Heba et al., 2001). 
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A regulação e ativação da NOS constitutiva (nNOS e eNOS) é 

dependente da concentração de cálcio e da ligação do cálcio com a calmodulina, 

sendo estimulada por bradicinina, acetilcolina, ionóforo de cálcio e estradiol 

como descrito por vários trabalhos (Pittner et al., 2003, Koyama et al., 2002, Yi, 

2002; para revisão, Govers & Rabelink, 2001).  

 

 

 5. Bradicinina – mediador da produção de NO por células endoteliais 

Entre os vasodilatadores que atuam nas células endoteliais destacam-se 

as cininas (bradicinina e des-Arg9-bradicinina), que são responsáveis por 

vasodilatação e/ou contração de células endoteliais venulares contribuindo 

para o extravasamento de fluídos e proteínas plasmáticas (para revisão, Calixto 

et al., 2000).  

Os receptores para as cininas são conhecidos como B1 e B2; a bradicinina 

atua sobre receptores constitutivos B2 e a des-Arg9-bradicinina sobre os 

receptores B1 que não são expressos normalmente, sendo induzidos durante a 

resposta inflamatória (para revisão, Regoli et al., 1998). 

Existem várias evidências que apontam a bradicinina como um dos mais 

importantes mediadores para a regulação do tônus vascular, uma das 

evidências é pela sua localização, a molécula que origina a bradicinina, é o 

cininogênio, que apesar de ser encontrada em todo o organismo, existe em 

maior concentração nas paredes dos vasos sanguíneos, já que é secretada pelas 

células endoteliais e pela célula muscular lisa dos vasos. A enzima calicreína, 
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que converte o cininogênio em bradicinina é expresso na superfície também de 

células musculares lisas dos vasos e nas células endoteliais o que permite uma 

ação direta da bradicinina na regulação do tônus vascular (Mombouli & 

Vanhoutte, 1999). 

Santos et al. (2003) demonstraram a ação da bradicinina sobre a migração 

de neutrófilos para sítios inflamatórios, através da ativação de receptores B2, 

resultando em síntese e/ou liberação de TNF-α, IL-1β e ativação de integrinas, 

o que também foi demonstrado por outros trabalhos descritos na literatura 

(Graham et al., 1965; Campos et al., 2002). Os principais efeitos provocados pela 

bradicinina são originados, por sua capacidade de ao se ligar no receptor, 

provocar uma cascata de reações intracelulares resultando no aumento da 

concentração de cálcio intracelular ([Ca2+]i). 

O cálcio é indispensável na regulação de enzimas, proteínas de 

transporte e canais iônicos. A maioria de suas ações é dependente de proteínas 

de ligação, que tem como função, intermediar o cálcio e a proteína a ser 

regulada, sendo a calmodulina, um dos exemplos mais marcantes. A interação 

cálcio-calmodulina participa na secreção de grânulos por mastócitos (Ohishi et 

al., 1985), ativação e migração de monócitos, macrófagos e neutrófilos (Singh e 

Sodhi, 1999; Hu et al., 2000), e na produção de NO por enzima constitutiva 

(Koyama et al., 2002).  

O receptor B2 é um receptor acoplado à proteína G que pode ser 

encontrado em células endoteliais e quando ativado leva a ativação da 

fosfolipase C (PLC) gerando IP3, o que resulta na liberação de cálcio de estoques 
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intracelulares e conseqüente produção de NO. A enzima eNOS foi localizada 

através de ensaios de “imunoblotting” nas cavéolas de células endoteliais em 

cultura (Shaul et al., 1996). Cavéolas são invaginações da membrana 

encontradas principalmente em células endoteliais, adipócitos, fibroblastos e 

células musculares lisas, que tem como característica, uma grande quantidade 

de proteínas de membranas, denominadas caveolinas. Estas proteínas são 

importantes para a sinalização celular por manterem todas as proteínas 

sinalizadoras próximas por “ancoramento”, o que permite uma resposta, 

principalmente rápida e bem direcionada (Parton, 1996; Couet et al., 1997). Ju et 

al. (1998) demonstraram por ensaios de “binding” in vitro que o receptor B2 e a 

enzima eNOS na fase inativa estão co-localizados em forma de complexos na 

cavéola, e a ativação do receptor B2 por bradicinina promove a dissociação do 

complexo, e coincidente ativação catalítica da eNOS (figura 4). Além disso, 

também está co-localizada com o receptor B2 e a eNOS, o transportador de 

aminoácidos CAT-1, que está envolvido na captação e no transporte do 

aminoácido L-arginina para dentro da célula (Ju et al., 1998).  

Um outro fator envolvido na ativação da eNOS na cavéola de células 

endoteliais é a formação de um complexo da própria cavéola pelas caveolinas 

com a enzima eNOS, o que provoca a inibição da eNOS, sendo que este 

complexo, é dissociado na presença de cálcio-calmodulina, o que também 

permite a ativação da eNOS e conseqüente produção de NO (Michel et al., 1997). 
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Figura 4 – Modelo demonstrando a cavéola da membrana de células endoteliais e a 

localização do receptor B2 (B2R) e da enzima eNOS. A ativação do receptor por 

bradicinina (BK) promove a liberação de cálcio do retículo endoplasmático (ER) através 

da formação de IP3, o que promove o aumento da formação de cálcio-calmodulina, 

resultando na ativação da eNOS e formação de NO. 

 

 

 6. Efeitos de Melatonina em Células Endoteliais  

Poucos trabalhos na literatura referem os efeitos da melatonina sobre 

células endoteliais isoladas ou sobre as funções exercidas. Os poucos trabalhos 

relatam efeitos fisiológicos, como controle do tônus vascular, ou 

fisiopatológicos, como interação neutrófilo-endotélio, durante o processo 

inflamatório agudo.  
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A modulação do tônus vascular pela melatonina é dependente do 

modelo em estudo. Na ausência de endotélio, a melatonina atua sobre as células 

musculares lisas da artéria caudal de ratos, através de dois receptores distintos, 

que desencadeiam efeitos antagônicos. A ativação de receptores do subtipo MT1 

promove a potencialização da vasoconstrição, enquanto a ativação dos 

receptores MT2 promove a vasodilatação (Doolen et al., 1998, Masana et al., 2002, 

Ersahin et al., 2002). Contudo os mesmos autores demonstraram haver 

marcação para o RNAm dos receptores MT1 e MT2 tanto na túnica média 

(camada de músculo liso vascular) como na túnica íntima (camada de células 

endoteliais). 

A melatonina (1 a 100 nM) potencia a vasoconstrição induzida por 

noradrenalina em artérias mamárias internas de humanos (Müller-

Scheweinitzer et al., 2004) e nas concentrações de 1 e 10 µM potencia a 

vasoconstrição induzida por prostaglandina F2α em artéria umbilical humana 

(Okatani et al., 2001) sendo que estes efeitos são dependentes de endotélio 

intacto. Em artérias coronárias isoladas de suínos a melatonina (100 nM) 

potencia a vasoconstrição induzida por serotonina, sendo que este efeito 

desaparece após a remoção do endotélio (Yang et al., 2001). De acordo com estes 

dados, podemos concluir que a melatonina modula o tônus vascular por ações 

diretas sobre o músculo liso e também através de efeitos dependentes de células 

endoteliais.  

Estudos de processos fisiopatológicos sobre a interação neutrófilo-

endotélio “in vivo” em ratos, indicam a presença de receptores de melatonina do 
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subtipo MT2 e MT3 em células endoteliais de veias pós-capilares. Esta interação 

é importante na fisiopatologia, por permitir a migração de neutrófilos para o 

tecido durante o processo inflamatório. A melatonina e análogos diminuem o 

rolamento e adesão de neutrófilos ao endotélio. Nos ensaios de rolamento, a 

melatonina inibe o rolamento de neutrófilos com maior potência que o análogo 

seletivo para os receptores MT2 (4P-PDOT). O precursor da melatonina, N-

acetilserotonina e o agonista seletivo para os receptores MT3, 5-MCA-NAT, não 

inibem o rolamento. Além disso, a adição do antagonista não seletivo luzindol 

(10 µM), reverte o efeito da melatonina (Lotufo et al., 2001). Por outro lado, nos 

ensaios de adesão de neutrófilo-endotélio, a N-acetilserotonina é mais potente 

que 5-MCA-NAT e este, mais potente que a melatonina, enquanto 4P-PDOT 

não produziu efeito (Lotufo et al., 2001). De acordo com estes dados, a 

melatonina atua através de dois receptores distintos sobre o rolamento e a 

adesão de neutrófilos. Os receptores do subtipo MT2 modulam o rolamento de 

neutrófilos, enquanto a ativação de receptores MT3 resulta em inibição da 

adesão estimulada por leucotrieno B4. Considerando que rolamento e adesão de 

neutrófilos sobre o endotélio são mecanismos subjacentes ao aumento de 

permeabilidade celular presente em processos inflamatórios agudos, o fato da 

melatonina apenas bloquear o aumento de permeabilidade vascular induzido 

por leucotrieno B4 e não alterar o aumento induzido por fMLP fortemente 

sugere que estes efeitos são resultantes de uma ação sobre o endotélio e não 

sobre os neutrófilos (Lotufo, 2003).  
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Em resumo, os estudos acima descritos, onde foram estudados efeitos da 

melatonina sobre a modulação do tônus vascular, ou sobre a interação com 

leucócitos sugerem que este hormônio atue diretamente sobre as células 

endoteliais. No entanto, até o presente momento, a ação da melatonina sobre as 

células endoteliais em cultura ainda não foi investigada, impedindo que se 

conheça de forma mais direta o efeito deste hormônio sobre as mesmas.  
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II - OBJETIVOS 

Avaliar o efeito da melatonina sobre a resposta de células 

endoteliais em cultura estimuladas por bradicinina. 

 

1. Verificar o efeito da melatonina sobre a variação da concentração de NO 

intracelular estimulado por bradicinina em microscopia confocal. 

2. Verificar o efeito da melatonina na concentração de cálcio intracelular 

([Ca2+]i) estimulado por bradicinina em microscopia confocal. 
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III - MATERIAL E MÉTODOS 

1. Animais 

Ratos Wistar machos adultos (3,5 a 5 meses). Os animais foram mantidos 

em ciclo claro-escuro de 12/12 h, recebendo ração e água ad libitum. 

 

2. Reagentes 

Melatonina (Sigma), N-acetilserotonina (Sigma), Luzindol (Sigma), 

Bradicinina (Sigma), 4P-PDOT (Tocris), 5-MCA-NAT (Tocris), Calmidazolium 

(Sigma), DAF-FM (4-amina-5-metilamina-2´,7´-difluorosceina diacetato) 

(Molecular Probes), Fluo-3 AM (Molecular Probes), DMEM (GIBCO), Soro Fetal 

Bovino (GIBCO). PECAM-1 (BD Biosciences Pharmingen). Todos os demais 

reagentes utilizados apresentavam grau de pureza analítico.  

A melatonina e N-acetilserotonina foram diluídas inicialmente em etanol, 

sendo estocadas na concentração de 10 mM em etanol 10%. O luzindol, o 4-P-

PDOT e o 5-MCA-NAT foram diluídos e estocados na concentração de 10 mM 

em etanol 100%. A bradicinina (10 mM) foi diluída em ácido acético 5%. DAF-

FM e Fluo-3 AM foram estocados na concentração de 1 mM em dimetilsufóxido 

(DMSO) 100%. PECAM-1 foi diluído em azida sódica 0,09%. 
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3. Cultura de células endoteliais 

A obtenção de células endoteliais da microcirculação foi realizada 

segundo protocolo descrito por Chen et al. (1995). Os ratos foram anestesiados 

por inalação de éter etílico e decapitados. O animal foi banhado em etanol 70% 

e os tecidos (cremaster) retirados em ambiente estéril (fluxo laminar). Os tecidos 

foram lavados com tampão fosfato salino (PBS) (composição: NaCl 125 mM, 

Na2HPO4 8 mM, NaH2PO4H2O 2 mM e KCl 5 mM) e cortados em pequenos 

cubos (aproximadamente 2 x 2 x 2 mm). Dois cubos foram colocados em cada 

poço da placa de 24 poços, e após 2 a 5 minutos, foram cobertos com meio 

DMEM suplementado com 20% de soro fetal bovino, NaHCO3 (44 mM) e 

gentamicina (40 mg/l) (pH 7,4). De acordo com trabalhos executados 

anteriormente em nosso laboratório o tempo entre colocar os pedaços de tecido 

na placa e adicionar o soro mostrou-se necessário e importante para que o 

pedaço fique aderido ao fundo da placa, levando a um aumento na quantidade 

de células obtidas.  

As placas foram mantidas em estufas (37oC, 5% CO2) e os pedaços de 

tecidos foram retirados após 48 horas e o meio parcialmente substituído. 

Segundo os autores, apenas células sanguíneas e endoteliais deixam o tecido 

neste período, sendo que as células sanguíneas são excluídas após uma ou duas 

passagens. As células foram subcultivadas utilizando a enzima pancreatina 

(GIBCO), que é menos agressiva às células do que a tripsina, utilizada pelos 

autores do método. As células endoteliais da primeira ou segunda passagem 

foram utilizadas nos ensaios de microscopia confocal. 
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As células endoteliais foram caracterizadas através da imunoreatividade 

ao anticorpo monoclonal contra PECAM-1 de rato (CD 31) (0,1 µg/106 células) 

conjugado com R-ficoeritrina.  

 

4. Determinação da concentração de NO intracelular por microscopia 

confocal 

 Células endoteliais (200µl, aproximadamente 105 células/ml) plaqueadas 

em lamínulas de vidro coladas no fundo de placas com 14 mm de diâmetro 

(MatTek Corporation) foram mantidas por 48 horas em estufa a 37oC e 

atmosfera de 5% de CO2. Após esse período as células foram lavadas com 

DMEM sem soro fetal bovino e carregadas por 50 minutos, com o indicador de 

NO DAF-FM diacetato, na concentração de 5 µM (37oC, 5% CO2) e lavadas por 

duas vezes consecutivas com DMEM. Estas células eram utilizadas para medida 

da concentração intracelular de NO em um período de até 2 horas.  

 Foram selecionados campos contendo aproximadamente de 3 a 8 células 

e o nível de fluorescência emitida por cada célula foi avaliada através do 

programa LSM 510 (Zeiss). Os registros foram realizados com a objetiva de 

imersão em óleo (40X), sendo utilizado um laser argônio para excitação do 

fluoróforo no comprimento de onda de 488 nm (intensidade - 4,3 mW; pinhole – 

721 µm )e um filtro para emissão em 515-530 nm.  

 Após cada um dos experimentos, foi adicionado 1 mM de nitroprussiato 

de sódio (doador de NO) nas células endoteliais, como um controle positivo de 

fluorescência e NO. 
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5.Avaliação da [Ca2+]i através de microscopia confocal 

Células endoteliais cultivadas por 48 horas, como mencionado no item 

anterior, foram lavadas com tampão Krebs-Hepes (NaCl 120 mM; KCl 4,8 mM; 

KH2PO4 1,2 mM; MgSO4 1,2 mM; CaCl2 1,3 mM; HEPES 25 mM e 0,1 % de 

albumina sérica bovina) e carregadas com o indicador de Ca2+ Fluo 3 (Molecular 

Probes) por incubação com a forma acetoximetil éster (5 µM, 50 minutos a 

temperatura ambiente) seguida de duas lavagens consecutivas. Estas lâminas 

foram analisadas em seguida. 

Foram selecionados campos contendo aproximadamente de 3 a 8 células 

e o nível de fluorescência emitida por cada célula foi avaliada através do 

programa LSM 510 (Zeiss). Os registros foram realizados com a objetiva de 

imersão em óleo (40X), foi utilizado um laser argônio para excitação em 488 nm 

(4,3 mW; pinhole – 721 µm, parâmetros utilizados em todos os experimentos) e 

um filtro para emissão em 515-530 nm.  

 

6. Análise estatística 

 O número experimental foi computado a partir do número de culturas 

independentes e, em cada cultura foram avaliadas três placas, sendo que em 

cada placa foi acompanhado o registro de 3 a 5 células.  

 Todos os dados são apresentados como média ± erro padrão da média 

(EPM) a partir do aumento percentual da fluorescência emitida na ausência de 

bradicinina normalizada pela resposta máxima da bradicinina. O teste 
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estatístico utilizado foi o teste t de Student e as amostras foram consideradas 

diferentes com uma probabilidade de p < 0.05. 

 Para a análise das curvas concentração-resposta individuais utilizamos a 

regressão não-linear considerando uma única população de receptores. Os 

valores dos parâmetros farmacológicos pD2 (logaritmo negativo da 

concentração de bradicinina que promove 50% do efeito máximo) e Emax (efeito 

máximo da bradicinina) foram calculados pelo software GraphPad Prism 4.0. 

Para a obtenção dos valores médios, foram computados os valores individuais 

para cada célula e a partir destes valores foram calculadas a média e a medida 

de dispersão (EPM). 
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IV - RESULTADOS 

 1. Caracterização de células endoteliais de ratos em cultura 

 As células cultivadas foram todas marcadas com anticorpo para a 

molécula de adesão PECAM-1, o que caracteriza estas como células endoteliais 

(figura 5).  

 

Figura 5 – Imagens de células endoteliais em cultura. A). Contraste de fase; B) 

Incubadas com anticorpo de ratos PECAM-1 (CD 31). 

 2. Padronização da metodologia para determinar a concentração 

intracelular de NO por microscopia confocal 

 Esta padronização visou estabelecer a forma de adição das ferramentas 

farmacológicas e o tempo de aquisição dos dados.  

As células foram, inicialmente, mantidas em placas que continham 100 µl 

de meio de cultura e o fármaco (bradicinina) foi adicionado em um volume de 

100 µl com o dobro da concentração final (5 nM, 50 nM ou 1 µM). As imagens 

foram adquiridas a cada 10 segundos por um total de 800 segundos (figura 6). 

BA
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Nas três concentrações de bradicinina utilizadas o aumento máximo foi 

atingido em aproximadamente 100 segundos, sendo que a resposta máxima ao 

agonista foi observada com a concentração de 50 nM. A concentração de 5 nM 

promoveu um aumento de aproximadamente 50% da resposta máxima. 
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Figura 6 – Aumento da concentração de óxido nítrico intracelular em células 

endoteliais em cultura estimuladas por bradicinina (BK), nas concentrações de 5 nM, 

50 nM e 1 µM. Os dados são apresentados como aumento percentual da fluorescência 

emitida na ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima obtida com 

bradicinina. Os dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas de 

3 – 5 células 

 

 O passo seguinte foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de 

bradicinina (100, 200, 400 e 800 nM), mantendo 180 µl de DMEM na lamínula e 

adicionando 20 µl de bradicinina por concentração, todas as concentrações 

foram adicionadas cumulativamente sempre em concentrações crescentes.  
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A primeira concentração foi adicionada após 10 segundos de registro e o 

restante das concentrações foram adicionadas a cada 40 segundos e o intervalo 

entre a obtenção de cada imagem foi de 2 segundos e não mais 10 segundos. Na 

figura 7 verificamos que a bradicinina 100 nM aumentou significativamente a 

fluorescência a um nível superior a 80% da resposta máxima porque foi 

interrompido pela adição da segunda concentração (200 nM). As concentrações 

de 400 e 800 nM foram supramáximas, podendo inclusive levar a uma perda de 

fluorescência. Este experimento indicou que o intervalo entre as adições das 

sucessivas concentrações deve ser maior, para que o equilíbrio possa ser 

atingido. 

 

 

 

Figura 7 – Aumento da concentração de óxido nítrico intracelular em células 

endoteliais em cultura estimuladas por concentrações cumulativas de bradicinina 

(BK) (100, 200, 400 e 800 nM) com intervalo de 40 segundos entre cada concentração. Os 

dados são apresentados como aumento percentual da fluorescência emitida na 

ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima obtida com bradicinina. Os 

dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas de 3 – 5 células.  
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Em seguida ampliamos o tempo para registro da fluorescência basal (30 

segundos) e o intervalo entre as adições sucessivas de bradicinina (60 segundos, 

figura 8). 

 

10
0 n

M

20
0 n

M

40
0 n

M

80
0 n

M

0

25

50

75

100

60 seg

BK

au
m

en
to

 d
e 

óx
id

o 
ní

tr
ic

o
%

 d
e 

flu
or

es
cê

nc
ia

 

Figura 8 – Aumento da concentração de óxido nítrico intracelular em células 

endoteliais em cultura estimuladas por concentrações cumulativas de bradicinina 

(BK) (100, 200, 400 e 800 nM). Os dados são apresentados como aumento percentual da 

fluorescência emitida na ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima 

obtida com bradicinina. Os dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram 

medidas de 3 – 5 células. 

Este ensaio demonstrou que bradicinina 100 nM provoca o aumento 

máximo da concentração de NO intracelular, e o aumento registrado na 

concentração seguinte (200 nM), foi praticamente nulo. Nas concentrações 

subseqüentes, houve até um pequeno decréscimo de fluorescência. Estes 
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resultados indicaram que o intervalo de tempo para atingir o pico de resposta é 

de 60 segundos.  

 Para finalizar a padronização do ensaio foram construídas curvas 

concentração-resposta cumulativas (1, 3, 10, 30 e 100 nM, figura 9). A 

bradicinina induziu de forma concentração-dependente o aumento da 

fluorescência (pD2 = 8,07 ± 0,09, Emax = 103,5 ± 5, n = 4), sendo o aumento 

máximo detectado na concentração de 100 nM. A diferença entre os valores 

absolutos de fluorescência basal e a bradicinina 100 nM, foi de 20 vezes, 

permitindo uma excelente definição de resposta. Portanto, os experimentos 

seguintes foram realizados com a adição de bradicinina de forma cumulativa (1, 

3, 10, 30 e 100 nM) com 60 segundos de intervalo entre cada concentração. 
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Figura 9 – Aumento da concentração de óxido nítrico intracelular em células 

endoteliais em cultura estimuladas por concentrações cumulativas de bradicinina 

(BK) (1, 3, 10, 30 e 100 nM). Na figura A estão representados todos os pontos da curva e 

na figura B apenas os pontos de resposta máxima obtidos em cada concentração. Os 

dados são apresentados como aumento percentual da fluorescência emitida na 

ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima obtida com bradicinina. Os 

dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas de 3 – 5 células. 
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 Na figura 10, são apresentados registros típicos do aumento induzido 

pelo doador de NO, nitroprussiato de sódio, na concentração de 1 mM que foi 

adicionado ao final de cada um dos experimentos. 

 

 

Figura 10 – Células endoteliais incubadas com o indicador fluorescente de óxido 

nítrico intracelular DAF-FM (5 µM / 50 min). Imagens obtidas no microscópio 

confocal todas de um mesmo campo. A) Imagem de contraste fase. B) Registro da 

fluorescência basal. C) Após 6 minutos da adição de nitroprussiato de sódio 1 mM. 

 

 Finalizando a caracterização do sistema em estudo foi avaliado a inibição 

da NOS por calmidazolium, um clássico bloqueador de calmodulina, (Schini & 

Vanhoutte, 1992). As células endoteliais foram pré-incubadas por 10 min. com 

calmidazolium, na concentração de 10 µM, seguido da adição de bradicinina (1, 

3, 10, 30 e 100 nM). O calmidazolium inibiu totalmente o aumento de óxido 

nítrico induzido por bradicinina (figura 11). Observamos ainda, uma 

diminuição dos níveis basais de NO conforme as concentrações de bradicinina 

eram adicionadas. 

B) A) C)
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Figura 11 – Efeito do calmidazolium (10 µM) sobre o aumento da concentração 

intracelular de óxido nítrico induzido por adição cumulativa de bradicinina (BK) em 

células endoteliais em cultura. A concentração de NO foi medida a partir da 

fluorescência emitida pelo indicador intracelular DAF-FM. Os dados são apresentados 

como aumento percentual da fluorescência emitida na ausência de bradicinina 

normalizada pela resposta máxima do controle (curva de bradicinina na ausência de 

calmidazolium). Os dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram 

medidas de 3 – 5 células. 

 

 3. Efeito da melatonina e análogos, sobre o aumento de NO induzido por 

bradicinina 

 O passo seguinte foi avaliar o efeito produzido por diferentes tempos de 

incubação de melatonina 10 nM sobre o aumento de fluorescência induzido por 

bradicinina 100 nM. Diferentes células, em lamínulas independentes, foram pré-

incubadas com melatonina (10 nM) por 30 segundos, 10 minutos e 30 minutos. 
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Antes do término dos diferentes tempos de pré-incubação com melatonina, a 

aquisição dos dados no microscópio confocal foi iniciada. A bradicinina (100 

nM) foi adicionada ao final de cada um dos tempos, e os níveis de fluorescência 

registrados (figura 12).  

Os resultados da figura 12 demonstraram que a melatonina na 

concentração de 10 nM promoveu uma inibição do aumento de NO intracelular 

induzido por bradicinina em todos os tempos de pré-incubação testados.  
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Figura 12 – Efeito da melatonina (MEL) na concentração de 10 nM com diferentes 

tempos de pré-incubação (30 seg, 10 min e 30 min) sobre o aumento da concentração 

de óxido nítrico intracelular em células endoteliais em cultura induzido por 

bradicinina (BK) (100 nM). Os dados são apresentados como aumento percentual da 

fluorescência emitida na ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima do 

controle (curva de bradicinina na ausência de melatonina). Os dados representam 

média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas de 3 – 5 células. 
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 O efeito de concentrações menores de melatonina (0,1 e 1 nM) pré-

incubadas por 1 min sobre células endoteliais e seguidas da adição de 

bradicinina (1, 3, 10, 30 e 100 nM), está demonstrado na figura 13.  

 Melatonina na concentração de 0,1 nM não afetou o aumento 

concentração-dependente induzido por bradicinina, no entanto, a adição de 

melatonina na concentração de 1 nM por 1 min, inibiu quase que totalmente o 

aumento de NO intracelular induzido por bradicinina nas células endoteliais. 

Nesta concentração a melatonina reduziu o efeito máximo da bradicinina sem 

alterar o valor de pD2 (Tabela 1). 
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Figura 13 – Efeito da melatonina (MEL) sobre o aumento da concentração 

intracelular de óxido nítrico induzido por adição cumulativa de bradicinina (BK) em 

células endoteliais em cultura. A concentração de NO foi medida a partir da 

fluorescência emitida pelo indicador intracelular DAF-FM. Os dados são apresentados 

como aumento percentual da fluorescência emitida na ausência de bradicinina 

normalizada pela resposta máxima do controle (curva de bradicinina na ausência de 

melatonina). Os dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas 

de 3 – 5 células. 
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Tabela 1 – Efeito da melatonina sobre os parâmetros farmacológicos da 

bradicinina em células endoteliais em cultura.  

Condição pD2 Emax N 

Controle 8,14 ± 0,05 108,40 ± 1,01 4 

MEL 0,1 nM 8,27 ± 0,20 102,10 ± 6,65 3 

MEL 1 nM ND 9,04 ± 4,36* 3 

*significativamente diferente do controle (p < 0,001) Teste t de Student. 

ND – não determinável; MEL - melatonina 

 

 Posteriormente, foi avaliado o efeito do precursor da melatonina, a N-

acetilserotonina, também pré-incubado por 1 min seguido da adição de 

bradicinina (1, 3, 10, 30 e 100 nM) nas células endoteliais. Ao contrário da 

melatonina, a N-acetilserotonina inibiu tanto na concentração de 1 nM, quanto 

na concentração de 0,1 nM o aumento máximo de NO intracelular estimulado 

por bradicinina (figura 14). Apenas na concentração 0,01 nM a N-

acetilserotonina não alterou significativamente o Emax da bradicinina. Desta 

forma, a N-acetilserotonina mostrou-se cerca de 10 vezes mais eficaz do que a 

melatonina quanto à inibição do efeito da bradicinina. (Tabela 2). 
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Figura 14 – Efeito da N-acetilserotonina (NAS) nas concentrações de 0,01, 0,1 e 1 nM 

sobre o aumento da concentração intracelular de óxido nítrico induzido por adição 

cumulativa de bradicinina (BK) em células endoteliais em cultura. A concentração de 

NO foi medida a partir da fluorescência emitida pelo indicador intracelular DAF-FM. 

Os dados são apresentados como aumento percentual da fluorescência emitida na 

ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima do controle (curva de 

bradicinina na ausência de N-acetilserotonina). Os dados representam média ± EPM de 

3 culturas, onde foram medidas de 3 – 5 células.  

 

Tabela 2 – Efeito da N-acetilserotonina sobre os parâmetros farmacológicos 

da bradicinina em células endoteliais em cultura.  

Condição pD2 Emax N 

Controle 8,07 ± 0,12 102,2 ± 2,7 3 

NAS 0,01 nM 8,47 ± 0,22  105,5 ± 3,8 3 

NAS 0,1 nM ND ND 3 

NAS 1 nM ND ND 3 

ND (não determinável); NAS – N-acetilserotonina 
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Para verificar se a ação da melatonina e do precursor N-acetilserotonina 

seria mediada pela ativação dos receptores MT3, utilizou-se o análogo seletivo 

5-MCA-NAT. Este, adicionado 1 minuto antes da adição de bradicinina nas 

concentrações de 0,01, 0,1 e 1 nM, não alterou sobre o aumento de NO induzido 

por bradicinina (figura 15, Tabela 3).  
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Figura 15 – Efeito do 5-MCA-NAT nas concentrações de 0,01, 0,1 e 1 nM sobre o 
aumento da concentração intracelular de óxido nítrico induzido por adição 
cumulativa de bradicinina (BK) em células endoteliais em cultura. A concentração de 
NO foi medida a partir da fluorescência emitida pelo indicador intracelular DAF-FM. 
Os dados são apresentados como aumento percentual da fluorescência emitida na 
ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima do controle (curva de 
bradicinina na ausência de 5-MCA-NAT). Os dados representam média ± EPM de 3 
culturas, onde foram medidas de 3 – 5 células.  
 

Tabela 3 – Efeito do 5-MCA-NAT sobre os parâmetros farmacológicos da bradicinina 

em células endoteliais em cultura.  

Condição pD2 Emax N 

Controle 8,09 ± 0,14 105,0 ± 4,7 3 

5-MCA-NAT 0,01 nM 8,63 ± 0,16 95,36 ± 2,9 3 

5-MCA-NAT 0,1 nM 7,82 ± 0,13 113,7 ± 6,3 3 

5-MCA-NAT 1 nM 8,25 ± 0,12 97,87 ± 3,2 3 



 

 40

 

Para testar se o efeito era mediado por receptores MT2 foi utilizado o 

ligante seletivo 4P-PDOT, que em ensaios de adesão de leucócitos a células 

endoteliais apresentou efeito de agonista parcial (Lotufo et al., 2001). Este 

ligante, mesmo na concentração de 100 nM, não modificou a produção de NO 

induzida por bradicinina (figura 16, Tabela 4).  
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Figura 16 – Efeito do 4P-PDOT (100 nM) sobre o aumento da concentração 

intracelular de óxido nítrico induzido por adição cumulativa de bradicinina (BK) em 

células endoteliais em cultura. A concentração de NO foi medida a partir da 

fluorescência emitida pelo indicador intracelular DAF-FM. Os dados são apresentados 

como aumento percentual da fluorescência emitida na ausência de bradicinina 

normalizada pela resposta máxima do controle (curva de bradicinina na ausência de 

4P-PDOT). Os dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas de 

3 – 5 células.  
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Tabela 4 – Efeito do 4P-PDOT sobre os parâmetros farmacológicos da bradicinina 

em células endoteliais em cultura.  

Condição pD2 Emax N 

Controle 8,37 ± 0,17 94,05 ± 4,99 3 

4P-PDOT 100 nM 8,19 ± 0,07 98,42 ± 5,46 3 

 

Em seguida, o antagonista de receptores MT1 e MT2, luzindol, foi pré-

incubado na concentração de 10 µM por 1 hora, seguido da adição de 

melatonina na concentração de 1 nM por 1 minuto. Logo após este tempo, as 

concentrações cumulativas de bradicinina foram adicionadas. Observamos na 

figura 17 que o luzindol não reverteu o efeito inibitório da melatonina sobre o 

aumento de NO induzido por bradicinina.  
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Figura 17 – Efeito do luzindol (10 µM) sobre a inibição induzida por melatonina (1 
nM) (MEL) na produção de óxido nítrico. A produção de NO foi estimulada por 
adição cumulativa de bradicinina (BK) em células endoteliais em cultura. A 
concentração de NO foi medida a partir da fluorescência emitida pelo indicador 
intracelular DAF-FM. Os dados são apresentados como aumento percentual da 
fluorescência emitida na ausência de bradicinina normalizada pela resposta máxima do 
controle (curva de bradicinina na ausência de luzindol+MEL). Os dados representam 
média ± EPM de 3 culturas, onde foram medidas de 3 – 5 células. 
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 4. Avaliação da [Ca2+]i através de microscopia confocal 

 A bradicinina induz o aumento de NO pela liberação de cálcio de 

estoques intracelulares em células endoteliais. Para avaliarmos um possível 

efeito inibitório da melatonina sobre o aumento de cálcio que poderia resultar 

indiretamente na inibição da NOS, avaliamos o efeito da bradicinina no 

aumento de cálcio intracelular na ausência e presença de melatonina.  

A melatonina (0,1 e 1 nM) foi pré-incubada por 1 minuto antes da adição 

cumulativa de bradicinina (1, 3, 10, 30 e 100 nM) com 60 segundos de intervalo 

entre cada concentração. Na figura 18 está demonstrado um registro típico 

obtido a partir de células endoteliais incubadas com o indicador fluorescente de 

cálcio Fluo-3 AM, antes (Figura 18-B) e após (Figura 18-C) a adição da 

bradicinina de forma cumulativa. O aumento máximo foi observado na 

concentração de 100 nM de bradicinina, e a diferença entre os valores absolutos 

registrados com a adição de bradicinina 100 nM e o basal foi de 

aproximadamente 200 vezes. 

 O efeito da melatonina (0,1 e 1 nM) sobre o aumento da concentração de 

cálcio intracelular estimulado por bradicinina está demonstrado na figura 19. 
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Figura 18 – Células endoteliais incubadas com o indicador fluorescente de cálcio 

intracelular Fluo-3 AM (5 µM / 50 min). Imagens obtidas no microscópio confocal 

todas de um mesmo campo. A) Imagem de contraste fase. B) Registro da fluorescência 

basal. C) Após a adição de concentrações cumulativas de bradicinina alcançando a 

concentração 100 nM. 
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Figura 19 – Efeito da melatonina (MEL) nas concentrações de 0,1 e 1 nM sobre o 

aumento da concentração intracelular de cálcio induzido por adição cumulativa de 

bradicinina (BK) em células endoteliais em cultura. A concentração de Ca2+ foi medida 

a partir da fluorescência emitida pelo indicador intracelular Fluo-3 AM. Os dados são 

apresentados como aumento percentual da fluorescência emitida na ausência de 

bradicinina normalizada pela resposta máxima do controle (curva de bradicinina na 

A)     B)       C) 
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ausência de melatonina). Os dados representam média ± EPM de 3 culturas, onde 

foram medidas de 3 – 5 células. 

 

 A melatonina nas concentrações de 0,1 e 1 nM não o alterou o efeito 

máximo nem o pD2 da bradicinina (tabela 5). 

 

Tabela 5 – Efeito da melatonina sobre o aumento de cálcio induzido por bradicinina 

em células endoteliais em cultura .  

Condição pD2 Emax N 

Controle 7,86 ± 0,06 118,2 ± 4,4 3 

MEL 0,1 nM 7,86 ± 0,06 116,3 ± 4,06 3 

MEL 1 nM 7,95 ± 0,06 117,2 ± 4,2 3 

MEL - melatonina 
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V - DISCUSSÃO 

 Neste trabalho, investigamos o efeito da melatonina sobre o aumento de 

óxido nítrico e cálcio intracelular induzido por bradicinina em células 

endoteliais. A bradicinina é um nonapeptídeo produzido a partir de um 

precursor plasmático com relevância na regulação fisiológica e fisiopatológica 

de células endoteliais. Sua principal via de transdução é a formação de NO por 

ativação da isoforma constitutiva, eNOS (Mombouli & Vanhoutte, 1999). 

 O NO produzido a partir da enzima eNOS está relacionado 

principalmente a funções fisiológicas do organismo, mais especificamente, 

sobre a modulação do sistema vascular. Como exemplo, o NO modula o fluxo 

sangüíneo e a agregação plaquetária (Gardiner et al, 1990). Em condições 

fisiopatológicas, as células endoteliais produzem NO através da ativação da 

iNOS (enzima induzida), provocando vasodilatação e hiperemia. Além disso, o 

NO está relacionado com a eliminação dos microorganismos invasores, com a  

indução de apoptose e danos ao DNA (para revisão, Guzik et al., 2003). 

A utilização de células endoteliais em cultura permite a visualização da 

resposta de diversos agentes de maneira direta, sem a interferência de outros 

tipos celulares. A caracterização destas células pode ser realizada através da 

expressão de PECAM-1 (CD 31) (Dong et al., 1997) que é uma molécula de 

adesão característica e constitutivamente expressa em células endoteliais. As 

células usadas no presente trabalho foram caracterizadas como células 

endoteliais. 
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A produção de NO induzida por bradicinina em células endoteliais 

isoladas têm sido determinada utilizando diferentes concentrações do agonista, 

que variam de 10 pM até 10 µM (Prabhakar et al., 1998), sendo as mais utilizadas 

de 100 nM e 1 µM (Prabhakar et al., 1998; Kojima et al., 1999; Marrero et al., 1999; 

Yi et al., 2002; Sun & Liao, 2002). Estes estudos utilizaram diferentes técnicas 

para aferir a produção de NO, tais como, utilização de marcadores fluorescentes 

de NO e visualização em microscópio de fluorescência (Kojima et al., 1999; Yi et 

al., 2002); translocação da enzima eNOS da membrana para o citoplasma 

(Prabhakar et al., 1998); produção de GMPc (Marrero et al., 1999); e conversão de 

L-[3H] arginina para L-[3H] citrulina (Sun & Liao, 2002). 

Para que pudéssemos trabalhar com concentrações efetivas e não 

concentração supramáxima de bradicinina, inicialmente realizamos ensaios de 

padronização utilizando uma grande faixa de concentração (5 nM, 50 nM e 1 

µM). O tempo de exposição ao agonista utilizado neste primeiro ensaio foi de 

800 segundos, seguindo os protocolos experimentais realizados em células 

endoteliais de aorta bovina (Kojima et al., 1999, Ndiaye et al., 2005). Em células 

endoteliais de ratos o efeito máximo foi observado após 100 seg. com as 

concentrações de 50 nM e 1 µM, enquanto que em aorta de bovinos o efeito 

máximo foi observado após 800 segundos. Por outro lado, Prabhakar et al. 

(1998) observando a translocação da enzima eNOS da membrana para o 

citoplasma de células endoteliais de aorta de bovinos determinaram um efeito 

máximo na concentração de 50 nM e com 100 segundos de exposição do 
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agonista. Da mesma forma que o observado neste trabalho, o efeito máximo era 

mantido com a concentração de 1 µM.  

Em seguida testamos o tempo de exposição à bradicinina na curva 

cumulativa. Nestas condições foram adicionadas concentrações crescentes para 

que fossem atingidas as concentrações finais de 100, 200, 400 e 800 nM. O 

intervalo entre as concentrações foi de 40 ou 60 segundos. Vale mencionar que 

durante a execução da curva concentração-resposta não é possível visualizar o 

resultado. Com o intervalo de 40 segundos, a concentração de 100 nM 

apresentou uma resposta muito abaixo da resposta máxima e que apenas a 

concentração de 200 nM permitiu atingir este efeito. Contudo, ao aumentarmos 

o tempo de contato para 60 segundos, a concentração de 100 nM já apresentava 

a resposta máxima, e, portanto tínhamos atingido condição de equilíbrio entre a 

interação agonista-receptor.  

Tendo determinado o efeito máximo e o tempo de equilíbrio, 

construímos curvas concentração-resposta no intervalo de 0,5 unidades 

logarítmicas (1, 3, 10, 30 e 100 nM), que é característico para a interação de 

agonistas com receptores acoplados à proteína G (Giraldo et al., 2002). 

Confirmando dados da literatura obtidos em outros modelos celulares 

(Prabhakar et al., 1998; Marrero et al., 1999), em células endoteliais de ratos a 

diferença entre o valor absoluto basal e máximo (100 nM bradicinina) de NO é 

de aproximadamente 20 vezes. Este diferencial permite termos uma boa 

resolução para avaliar a interação de drogas. Em resumo, esta padronização 

permitiu caracterizar uma condição ótima de obtenção de curvas concentração-
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resposta de bradicinina quanto à produção de NO em células endoteliais de 

ratos. 

A melatonina é um hormônio lipofílico de ação pleiotrópica que atua por 

diferentes mecanismos de ação. A ação deste hormônio em células endoteliais 

inibe a interação neutrófilo-endotélio (Lotufo, 2003) e modula o tônus vascular 

(ver Introdução). Considerando a enzima NOS constitutiva, a melatonina inibe 

a produção de NO em cerebelo (Pozo et al., 1997), hipotálamo (Bettahi et al., 

1996) e cérebro de ratos (León et al., 2000) e também em retinas de hamster 

(Sáenz et al., 2002). A produção de NO, via NOS induzida. também é inibida por 

melatonina em macrófagos de camundongo (Gilad et al., 1998) e ratos 

(Cuzzocrea et al., 1998). Os mecanismos de ação propostos para inibição das 

enzimas constitutivas e da induzida são diferentes. No primeiro caso há 

sugestão de inibição da calmodulina (Pozo et al., 1997) e no segundo do fator de 

transcrição NFκB  (Gilad et al., 1998). 

Neste trabalho, demonstramos uma ação direta da melatonina sobre a 

produção de óxido nítrico induzido por bradicinina em células endoteliais em 

cultura. O efeito máximo da melatonina (10 nM) já é observado a partir de 30 

segundos de incubação e se mantém até 30 minutos. Nos ensaios em que é 

medida a acumulação de citrulina, a melatonina tem sido em geral incubada 

por 15-30 minutos (Pozo et al., 1997; Gilad et al., 1998; León et al.,2000; Sáenz et 

al., 2002), enquanto os ensaios funcionais nos quais são registradas as 

contrações de músculos lisos, a melatonina é adicionada juntamente e/ou em 
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um tempo menor com o agonista que deve induzir o relaxamento da 

preparação (Doolen et al., 1998; Okatani et al., 2000). 

 Nossos ensaios seguintes foram realizados com o tempo de incubação de 

1 minuto, devido à facilidade experimental (adição da droga). 

Após estes ensaios de padronização, verificamos o efeito da melatonina 

nas concentrações de 0,1 e 1 nM, sobre a produção de NO induzido por 

bradicinina. A concentração de 0,1 nM ficou abaixo do limiar, enquanto a 

concentração de 1 nM inibiu totalmente a produção de NO induzida por 

bradicinina. Estes resultados estão de acordo com os obtidos em retina de 

hamster (Sáenz et al., 2002) e hipotálamo (Bettahi et al., 1996), cerebelo (Pozo et 

al., 1997) e cérebro de ratos (León et al., 2000), onde foi avaliada a capacidade da 

melatonina em inibir a produção de NO catalisada por enzima constitutiva. 

Considerando que a faixa de concentração nanomolar da melatonina pode ser 

encontrada em ratos e humanos durante o pico noturno de melatonina (Vakkuri 

et al., 1984; Claustrat et al., 1986), este efeito inibitório da concentração de 1 nM 

pode ter relevância fisiológica. 

A produção de NO induzida por bradicinina em células endoteliais 

depende de liberação de cálcio de estoques intracelulares que é induzida pela 

ativação da fosfolipase C (Lambert et al., 1986). A ação da melatonina sobre esta 

via de transdução é controversa, tendo sido descrita tanto uma ativação em 

células de linhagem embrionária de rim humano (HEK 293) (Brydon et al., 

1999), quanto uma inibição em células da hipófise de ratos (Zemkova & 

Vanecek, 2000). Em ambos os casos, a mediação da fosfolipase C é 
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demonstrada, sendo que no primeiro, a melatonina ativa a fosfolipase C, e no 

segundo, ocorre a inibição desta enzima. No presente trabalho, verificamos que 

a adição de melatonina (0,1 e 1 nM), não induz nenhuma alteração nos níveis de 

cálcio e também não provoca nenhuma alteração no aumento de cálcio 

intracelular após a estimulação com bradicinina. Portanto, a inibição da 

produção de NO induzida por melatonina não depende de um bloqueio do 

aumento da concentração de cálcio intracelular induzida por bradicinina. 

 Um outro importante mecanismo envolvido na produção de óxido 

nítrico por bradicinina, após o aumento de cálcio intracelular, é a formação de 

um complexo cálcio-calmodulina que promove a ativação direta da sintase do 

óxido nítrico, mais especificamente, da enzima eNOS (Koyama et al., 2002). A 

bradicinina foi adicionada de forma cumulativa em células endoteliais pré-

incubadas com calmidazolium, um bloqueador de calmodulina, e observamos 

que este bloqueador inibe totalmente o efeito da bradicinina no aumento de 

NO. Desta forma pode ser excluída qualquer possibilidade da bradicinina 

aumentar os níveis celulares de NO de maneira independente do complexo 

cálcio-calmodulina, como o aumento da atividade da NOS induzida (Schini & 

Vanhoutte, 1992; Heba et al., 2001), além do que neste modelo a expressão da 

iNOS não seria esperada uma vez que as células foram mantidas em condições 

assépticas e em presença do antibiótico gentamicina.  

O precursor da melatonina, a N-acetilserotonina, também inibe a 

produção de óxido nítrico induzido por bradicinina, mostrando-se mais eficaz 

que a melatonina nesta inibição, inibe tanto na mesma concentração utilizada 
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de melatonina (1 nM), como também em uma concentração 10 vezes menor (0,1 

nM). A N-acetilserotonina possui uma afinidade muito maior para receptores 

MT3 do que a melatonina (Masana & Dubocovich, 2001). No entanto, a 

utilização do análogo seletivo para receptores MT3, 5-MCA-NAT nas 

concentrações de 0,01, 0,1 e 1 nM, não apresentou nenhuma alteração no 

aumento de NO induzido por bradicinina. Portanto, foi excluída a participação 

de receptores MT3 nos efeitos mediados por melatonina e N-acetilserotonina.  

 Uma possível atuação da melatonina via receptor MT2, também foi 

excluída. O análogo de receptores MT2, 4P-PDOT, foi utilizado como possível 

agonista parcial, como verificado em outros modelos experimentais (Lotufo et 

al., 2001; Almeida-Paula et al., 2005), mas, mesmo na concentração de 100 nM 

não provocou nenhuma alteração no aumento de NO induzido por bradicinina. 

Finalmente, luzindol, em concentração (10 µM) capaz de inibir receptores MT1 e 

MT2 Dubocovich et al. (1998), não reverteu o efeito inibitório da melatonina 

sobre produção de óxido nítrico induzido por bradicinina. Desta forma, os 

efeitos inibitórios da melatonina e da N-acetilserotonina não podem ser 

atribuídos a uma ação via receptores MT1 e MT2. 

 Os resultados obtidos durante este estudo, nos levam à conclusão que os 

mecanismos envolvidos na inibição da melatonina no aumento da produção de 

óxido nítrico induzido por bradicinina em células endoteliais, não envolvem 

uma inibição do aumento de cálcio intracelular, nem a ativação dos receptores 

MT1, MT2 e/ou MT3 de melatonina.  
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 Um dos mecanismos que poderia estar envolvido na inibição da 

produção de óxido nítrico induzido por bradicinina é a ligação da melatonina à 

calmodulina (Benítez-King e Antón Tay, 1993), promovendo uma inibição da 

formação do complexo cálcio-calmodulina e da atividade da NOS, como 

observado na atividade in vitro da NOS de hipotálamo de ratos, onde o efeito 

inibitório da melatonina é revertido após a adição de calmodulina (Bettahi et al., 

1996). Inibição da atividade da NOS constitutiva por melatonina, através do 

bloqueio da calmodulina também foi proposto em cerebelo (Pozo et al., 1997) e 

cérebro (León et al., 2000) de ratos.  

 Apesar de ser esta uma proposta interessante, temos que considerar que 

nas células endoteliais houve o bloqueio da NOS tanto por melatonina quanto 

pelo seu precursor, N-acetilserotonina. Existem relatos de que a N-

acetilserotonina inibe a formação de nitrito em linhagens celulares de 

macrófagos de camundongo (RAW 264) induzidas por LPS (Sakai et al., 1993) e 

age como antioxidante após a formação de NO (Oxenkrug, 2005). No entanto, 

não há evidências que possa ligar-se à calmodulina, inibindo efeitos mediados 

por esta proteína ligadora de cálcio, como ocorre com a melatonina. Ao 

contrário, existe uma evidência de que a N-acetilserotonina não liga-se à 

calmodulina, uma vez que N-acetilserotonina, ao contrário da melatonina, não 

inibe a atividade da calmodulina quinase II que é uma enzima dependente de 

calmodulina (Benítez-King et al., 1996). Apesar deste dado controverso, é 

importante salientar que demonstramos que o efeito da melatonina em células 

endoteliais não é mediado por receptores de membrana, e não modifica a 
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disponibilidade de cálcio, altamente relevante para a ativação da enzima 

constitutiva. Portanto, quanto ao mecanismo de ação, o efeito da melatonina 

ocorre entre o aumenta intracelular de cálcio e a ativação da enzima. 

 Um outro aspecto importante a considerar é a relevância fisiológica e 

fisiopatológica deste achado. A vasodilatação, primeira função atribuída ao 

óxido nítrico, independe da presença do endotélio em aortas de coelho 

(Furchgott & Zawadzki, 1980). A ausência de óxido nítrico liberado pelas 

células endoteliais, pode causar uma potencialização da vasoconstrição, como 

observado em aorta canina isolada, tratada com o inibidor da enzima NOS 

(Muramatsu et al., 1992). Portanto, a potenciação da vasoconstrição de artérias 

mamárias internas de humanos induzida por melatonina 1 nM (Müller-

Schweinitzer et al., 2004) pode ser explicada através do bloqueio da atividade da 

NOS endotelial, já que no período de escuro os níveis plasmáticos de 

melatonina em humanos, podem atingir concentrações nanomolares (Claustrat 

et al., 1986). 

 Durante o processo inflamatório, a melatonina, atuando sobre as células 

endoteliais, modula a interação neutrófilo-endotélio (Lotufo et al., 2001, Lotufo, 

2003). No entanto, este efeito não parece ser decorrente do mecanismo descrito 

neste trabalho, isto é, uma inibição da atividade da NOS constitutiva. Em 

primeiro lugar, como descrito anteriormente, estes efeitos são mediados por 

receptores MT2 (rolamento) e MT3 (adesão). Além disso, o inibidor não seletivo 

da NOS (Nω-nitro-L-arginina metil éster,  L-NAME) que é um inibidor de todas 

as isoformas de NOS, induz um aumento no rolamento e adesão de leucócitos 
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em vênulas pós-capilares de mesentério de ratos (Davenpeck et al., 1994) e em 

artérias coronárias isoladas de coelhos (Lefer & Ma, 1993). Colaborando com a 

conclusão que estes efeitos não seriam mediados por uma ação direta da 

melatonina sobre a produção de NO, foi descrito que bradicinina 10 nM inibe o 

aumento do rolamento e adesão de neutrófilos induzido por isquemia e 

reperfusão em mesentério de rato e a adição de L-NAME reverte este efeito 

(Shigematsu et al., 1999). Dessa forma, bradicinina, através do aumento de NO 

promove o mesmo efeito da melatonina, isto é, inibição do rolamento e adesão 

de leucócitos em leitos pós-vasculares. Portanto, a redução da produção de NO 

induzida pela melatonina não seria um fator importante para a inibição do 

rolamento e adesão de leucócitos. 

No entanto, é preciso ressaltar que estes são fenômenos complexos, 

multimediados, e que seu entendimento vai depender de um cotejamento dos 

diferentes fatos disponíveis. Assim sendo, vale discutir dados obtidos por 

Farsky et al., (2004) que estudaram a indução de rolamento e adesão de 

leucócitos em endotélio venular de ratos induzidos pelo veneno de Bothrops 

jararaca. Neste caso, o aumento no rolamento e na adesão de leucócitos ao 

endotélio foi inibido por L-NAME, segundo estes autores também inibe os 

níveis basais de rolamento. Dessa forma, a melatonina poderia também inibir 

estes fenômenos, visto que inibe a produção de NO. Tendo o cuidado de 

lembrar que dados obtidos em cultura estão sendo extrapolados e comparados 

com dados obtidos em animais anestesiados, podemos concluir que em 

algumas condições experimentais a inibição da NOS constitutiva promovida 



 

 55

pela melatonina poderia interferir na interação leucócito-endotélio, mas que 

este não é um fato generalizado. 

 Em resumo, nesta tese demonstramos pela primeira vez, que a 

melatonina em concentrações próximas das encontradas no plasma noturno de 

humanos e ratos, inibe a produção de óxido nítrico em células endoteliais em 

cultura. Além disso, este efeito também é observado com a utilização do 

precursor da melatonina, N-acetilserotonina. O paralelismo que existe entre o 

controle do tônus vascular exercido por melatonina atuando sobre a camada 

endotelial e a produção de NO sugere que este fenômeno possa ter relevância 

fisiológica.  
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VI - CONCLUSÃO 

1. Melatonina inibe a produção de óxido nítrico induzida por 

bradicinina em células endoteliais em cultura. 

2. Esta inibição não é dependente de uma ação da melatonina sobre o 

aumento de cálcio induzido por bradicinina. 

3. O precursor da melatonina, N-acetilserotonina, também inibe a 

produção de óxido nítrico, sendo mais eficaz que a melatonina nesta 

ação. 

4.  O efeito da melatonina e da N-acetilserotonina, não podem ser 

explicados por uma atuação via receptores, já que os análogos para 

receptores MT2 (4P-PDOT) e MT3 (5-MCA-NAT) não modificaram o 

aumento de óxido nítrico induzido por bradicinina, e o antagonista 

de receptores MT1 e MT2  (luzindol) não preveniu o efeito da 

melatonina. 

5. A capacidade da melatonina em inibir a produção de óxido nítrico 

pode ter relevância fisiológica na regulação do tônus vascular e 

também ter alguma ligação, com a capacidade da melatonina em 

inibir a interação neutrófilo-endotélio durante o processo 

inflamatório. 



 

 57

VII - RESUMO 

 O hormônio melatonina produzido pela glândula pineal no período de escuro, 

participa na regulação circadiana de processos, fisiológicos e fisiopatológicos 

envolvendo vasos sanguíneos. Alguns destes estudos sugerem que as células endoteliais, 

que revestem os vasos sanguíneos são alvo para a melatonina circulante e medeiam a 

regulação do tônus vascular, em condições fisiológicas, e da interação neutrófilo-

endotélio, em resposta a um estímulo injuriante. O óxido nítrico produzido pelas células 

endoteliais é um dos responsáveis por grande parte dos eventos vasculares, e a 

melatonina inibe a produção de óxido nítrico em diversos modelos. O objetivo deste 

estudo foi verificar o efeito da melatonina na produção de óxido nítrico induzido por 

bradicinina em células endoteliais em cultura. Para tanto, utilizamos uma técnica de 

cultura primária de células endoteliais de rato e através de um marcador fluorescente de 

óxido nítrico intracelular, mensuramos a fluorescência em microscópio confocal. Foi 

verificado que a melatonina e seu precursor N-acetilserotonina inibem a produção de 

óxido nítrico induzido por bradicinina e este efeito não ocorre pela inibição do aumento 

de cálcio que induz a produção de óxido nítrico. O análogo de receptores MT2 (4P-

PDOT) e MT3 (5-MCA-NAT) não provocaram qualquer alteração sobre o aumento de 

óxido nítrico induzido por bradicinina, e a utilização do antagonista de receptores MT1 e 

MT2 (luzindol) não reverteu o efeito inibitório da melatonina. Portanto, nossos dados 

indicam que o efeito da melatonina sobre a atividade da NOS constitutiva não é 

mediado por receptores de membrana. Considerando que a melatonina é capaz de ligar-

se à calmodulina, inibindo desta maneira a atividade da NOS endotelial constitutiva, 

poderíamos sugerir que este seria o mecanismo de ação. No entanto, é preciso ressaltar 

que tal atividade não é comprovada para a N-acetilserotonina, assim, apesar de ser este 

um possível mecanismo de ação, há a necessidade de demonstrar que a N-

acetilserotonina está se ligando a calmodulina extraída de células endoteliais. Em 

resumo, neste trabalho mostramos que a melatonina em concentrações compatíveis com 

o pico noturno encontrado na circulação, pode modular eventos vasculares no 

organismo, através da inibição da produção de óxido nítrico em células endoteliais 

induzida por bradicinina. 
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VIII - ABSTRACT 

 Melatonin, the hormone synthesized by the pineal gland at night, 

signalizes darkness and modulates, in a circadian basis, blood vessels activity. 

Previous studies suggest that endothelial cells are the target for circulating 

melatonin and mediate changes in vascular tone and leukocyte-endothelial 

adherence properties. Melatonin effects can be mediated by several pathways, 

such as G protein-coupled receptors (MT1 and MT2 receptors), a putative 

membrane receptor, most probably an enzyme-binding site (MT3 receptor), and 

several intracellular mechanisms, including calmodulin binding and inhibition 

of constitutive and induced nitric oxide synthase. The aim of the present study 

was to characterize melatonin effect on the production of nitric oxide by 

bradykinin-stimulated endothelial cells in culture. Nitric oxide production was 

measured in real time at cellular level by detecting fluorescent stimulation of 

the probe DAF by confocal microscopy. After determining the ideal conditions 

for recording cumulative dose-response curves for bradykinin (1 – 100 nM) the 

effect of pre-incubated (1 min) melatonin and analogs was evaluated. Melatonin 

and its precursor, N-acetylserotonin, but not the selective ligands for receptors 

MT2 (4P-PDOT) and MT3 (5-MCA-NAT) receptors inhibited bradykinin-

stimulated nitric oxide production. This effect was not blocked by the classical 

antagonist of MT1 and MT2 receptors, luzindol; excluding therefore the 

participation of membrane receptors. Taking into account that melatonin 

inhibits calmodulin activation of several enzymes, including constitutive nitric 

oxide synthase in brain and cerebellum, it could be suggested a similar 

mechanism for endothelial cells. However, this hypothesis is discussed taking 

into account that N-acetylserotonin was shown to do not bind neural cells 

calmodulin. In addition, here we discuss the relevance of the present finding 

according to physiological and physiopathological roles of endothelial 

nitridergic system. This analysis point melatonin modulation of constitutive 

nitric oxide synthase activity as a putative mechanism for explaining melatonin 

control of vascular tone. 
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