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RESUMO 

A melatonina é produzida pela glândula pineal somente durante o escuro e 

atinge rapidamente a circulação, além disso, outros tecidos e células são capazes 

de produzir melatonina. As células endoteliais, devido a sua localização, são 

excelentes alvos para as ações da melatonina. O entendimento dos mecanismos 

de ação pelos quais a melatonina desenvolve seus efeitos sobre as células 

endoteliais, possibilitaria o uso desta indolamina e de seus análogos como uma 

importante ferramenta farmacológica. No presente trabalho, demonstramos que 

a melatonina em concentrações compatíveis com as encontradas na circulação 

durante o pico noturno de produção pela pineal, atua sobre as células 

endoteliais inibindo a produção de NO proveniente da enzima constitutiva 

(eNOS), enquanto altas concentrações de melatonina, que podem ser atingidas 

por exemplo pela produção por células imunocompetentes ativadas, inibem a 

produção induzida de NO mediada pela iNOS. A melatonina (1 nM) inibe a 

produção constitutiva de NO induzida por agonistas que atuam através da 

ativação de receptores acoplados à proteína G (histamina, carbacol e ATP/P2Y), 

e este efeito deve-se à inibição do aumento de [Ca2+]i por liberação de estoques 

intracelulares, sendo independente da ativação de receptores de melatonina. A 

melatonina inibe os efeitos decorrentes da produção de NO induzida por 

bradicinina como a produção de GMPc por células endoteliais e a vasodilatação 

de arteríolas “in vivo”. A melatonina inibe a produção de NO induzida por LPS 

também de maneira independente da ativação de seus receptores, porém, em 

concentrações muito maiores (1-10 µM) do que a necessária para inibir a 

produção constitutiva. Estes efeitos devem-se à inibição da expressão da enzima 

iNOS por impedir a translocação do NF-κB ao núcleo. A vasodilatação de aortas 

induzida por LPS também é inibida por melatonina. Podemos concluir até o 

momento que as células endoteliais, devido a sua localização, são excelentes 

sensores para as ações da melatonina e podem auxiliar no melhor entendimento 

do conceito “eixo imune-pineal”. Os estudos sobre os mecanismos pelos quais a 

melatonina atua em condições fisiológicas e fisiopatológicas são essenciais para 

se conhecer o potencial terapêutico da melatonina. 
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INTRODUÇÃO 

Todos os seres vivos foram influenciados ao longo da evolução por 

fenômenos rítmicos decorrentes da posição relativa entre a Terra e o Sol. Como 

forma de adaptação a ritmos sazonais (estações do ano) e ao ritmo circadiano 

(alternância claro-escuro) os organismos vivos desenvolveram um sistema 

endógeno de marcação de tempo que opera de forma independente das 

variações ambientais (Reppert & Weaver, 2002). Além da habilidade de 

adaptação, também há a possibilidade de antever a duração de variações 

cíclicas permitindo que os organismos prevejam mudanças recorrentes, e 

estejam preparados para as mesmas.  

Os núcleos supraquiasmáticos (NSQs) representam o principal relógio 

endógeno de mamíferos e possuem a capacidade de gerar ritmos endógenos 

independentes das variações ambientais, pois como descrito, possuem a 

capacidade de se ajustar, ou melhor, de se sincronizarem por estas pistas 

ambientais repassando estas informações ao organismo (Pevet et al., 1999). As 

informações são recebidas pelo relógio através de vias neurais e são repassadas 

ao organismo por vias neurais e humorais.  

O principal hormônio responsável pela transdução da informação fótica 

ambiental ao organismo é a melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina), 

produzida pela glândula pineal e regulada pelo relógio endógeno e em alguns 

casos diretamente pela luz (Pevet et al., 2002). 



Introdução 

 

3 
 

 MELATONINA 

Em 1958, Aaron Lerner e colaboradores isolaram de glândulas pineais 

bovinas uma substância que alterava a cor da pele de anfíbios. O nome 

melatonina descreve a atividade sobre melanóforos dermais (mela- 

melanóforos) e o produto que inicia a via biossintética (tonina – serotonina) 

(Lerner et al., 1958). Esta é uma molécula altamente conservada ao longo da 

cadeia evolutiva, apresentando funções decorrentes de sua produção noturna 

em todos os grupos de seres vivos, desde organismos unicelulares até o homem 

e seu estudo tem tido um crescimento exponencial (Arendt, 2007). Nos últimos 

20 anos vem sendo conhecidos efeitos da melatonina que não estão ligados à 

ritmicidade do organismo e também tem sido descrita a produção extra-pineal 

desta indolamina (Markus et al., 2007). 

A glândula pineal produz melatonina de maneira rítmica, sendo que sua 

produção é inibida pela luz, portanto, ocorre durante o escuro. Ela 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 na fase de 

escuro. O 5-HTP, descarboxilado pela enzima 5-HTP descarboxilase, gera a 

serotonina, que é metabolizada durante a fase de escuro à N-acetilserotonina 

(NAS) pela ação da enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT). 

Posteriormente a NAS é utilizada como substrato para a enzima hidroxi-indol-

O-metiltransferase (HIOMT) dando como produto final a melatonina (para 

revisão, Simonneaux & Ribelayga, 2003) (Figura 1).  
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Figura 1 – Via Biossintética da Melatonina. Esquema representativo da via de síntese 
da melatonina, demonstrando desde o aminoácido triptofano até o ultimo passo para a 
formação de melatonina pela enzima HIOMT. Baseado em Reiter et al. (2000). 
 

A produção noturna de melatonina pela glândula pineal de roedores tem 

como passo limitante a enzima HIOMT, no entanto, a enzima AA-NAT é 

considerada chave já que está expressa em quantidades muito baixas durante o 

dia e aumenta em até 150 vezes durante a noite (Roseboom et al., 1996).  

Em ungulados, o controle da AA-NAT é devido à diminuição da 

degradação da proteína, que é sintetizada continuamente (Schomerus et al., 

2000). O sinal noturno que ativa qualquer um destes mecanismos é o aumento 
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da liberação de noradrenalina a partir de uma via simpática controlada pelos 

NSQs, que são a sede do relógio biológico. 

Os NSQs são diretamente inervados pela retina através do trato retino-

hipotalâmico e projetam-se, através de uma via polissináptica, até a pineal. 

Desta forma a pineal recebe informações fóticas que podem ser transformadas 

em informações hormonais. A via neural final que atinge a pineal é de origem 

simpática e libera os mediadores clássicos do sistema; noradrenalina e 

adenosina trifosfato (ATP; Barbosa et al., 2000; Markus et al., 2003a; Simonneaux 

& Ribelayga, 2003). A grande atividade desta via na fase de escuro (Drijfhout et 

al., 1996) promove um aumento importante na liberação de noradrenalina e, 

portanto um aumento na transcrição do gene da AA-NAT em roedores e na 

inibição da degradação da proteína em roedores e ungulados (Simonneaux & 

Ribelayga, 2003). Como consequência, tanto o precursor NAS, que é produto de 

síntese direto da AA-NAT, quanto o produto final melatonina, só são 

produzidos na fase de escuro pela pineal.   

A melatonina é considerada o hormônio do escuro porque os níveis deste 

hormônio na circulação elevam-se no início da noite e são reduzidos 

naturalmente ao chegar do dia, ou quando uma luz é acesa no meio da fase de 

escuro (Klein & Weller, 1972). Como mencionado acima, a síntese é iniciada por 

sinais neurais que informam a falta de iluminação sobre a retina. Um pico de 

luz leva à degradação da AA-NAT pelo proteassoma e inibe a transcrição do 

gene aa-nat, dependendo da espécie em questão. Além disso, a melatonina é 

degradada no fígado em alta velocidade (Semak et al., 2008), fazendo com que 
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os níveis circulantes de melatonina expressem diretamente a sua produção, ou 

seja, o padrão de iluminação sobre a retina. Em resumo, níveis altos de 

melatonina (pM-nM) no plasma são encontrados durante a noite, conferindo a 

este hormônio a cunha de “hormônio do escuro” (figura 2). 

 

Luz inibe a produção de melatonina

Produção e liberação 
de melatonina

triptofano serotonina

AA-NAT

N-acetilserotonina

melatonina

HIOMT

AA-NAT

 

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, 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 Markus et al., 
2003a). HIOMT (hidroxi-indol-O-metiltransferase). 
 

A glândula pineal é considerada o principal órgão produtor de 

melatonina, mas diversos outros tecidos ou células também possuem a 

capacidade de produzi-la. A retina foi uma das primeiras fontes de melatonina 

extra-pineal descritas na literatura (Gern & Ralph, 1979). A produção extra-

pineal de melatonina não é necessariamente regulada pelo ciclo claro-escuro e 

estaria implicada mais diretamente em funções parácrinas, quando comparada 
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à produção pineal de melatonina, que exerce seus efeitos endocrinamente. No 

caso da retina, estas ações parácrinas estariam ligadas a processos adaptativos 

da visão noturna (Tosini & Fukuhara, 2003). 

No lúmen intestinal a melatonina é encontrada em concentrações 

maiores do que as encontradas no pico noturno de melatonina na circulação 

(Bubenik & Brown, 1997). Essas concentrações elevadas de melatonina resultam 

de várias fontes tanto pineal, tais como a melatonina proveniente da própria 

circulação, quanto extra-pineal como a bile, que apresenta altas concentrações 

de melatonina (Tan et al., 1999a), e a ingestão de alimentos que contém 

melatonina (Huether, 1994). A melatonina presente no aparelho digestório, está 

relacionada à modulação da motilidade intestinal, à regeneração intestinal e 

principalmente a processos antioxidantes (para revisão, Bubenik, 2002, 2008). 

Um estudo recente demonstrou que a melatonina é produzida 

localmente na placenta humana (Lanoix et al., 2008). Ademais este mesmo 

estudo demonstrou que vários tipos celulares presentes na placenta expressam 

os receptores de melatonina, sugerindo ações autócrinas, parácrinas e/ou 

intrácrinas desta melatonina. Em ratos, a medula óssea também é fonte extra-

pineal de melatonina, e apesar de ser influenciada pela melatonina encontrada 

na circulação sanguínea, ela ainda é encontrada neste tecido após pinealectomia 

(Tan et al., 1999b). Considerando que a medula óssea é um local importante 

para a renovação das células sanguíneas, a presença da melatonina está 

relacionada à redução de danos oxidativos no organismo (Tan et al., 1999b). 
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A melatonina também é produzida por células que participam 

ativamente dos processos de defesa do organismo, tais como as células 

imunocompetentes. Foi demonstrado que linfócitos humanos (Carrillo-Vico et 

al., 2004), macrófagos de ratos (Martins et al., 2004) e células mononucleares e 

polimorfonucleares do colostro humano (Pontes et al., 2006) produzem 

melatonina quando ativadas por agente injuriante. A produção de melatonina 

por estas células pode levar a concentrações de melatonina da ordem de µM-

mM no local de injúria (Markus et al., 2007). A produção de melatonina pelas 

células imunocompetentes não depende do ciclo claro-escuro ambiental e cessa 

após o término do estímulo (Pontes et al., 2006, 2007). 

 

MECANISMOS DE AÇÃO DA MELATONINA 

Por ser uma molécula altamente conservada ao longo da cadeia evolutiva 

e por possuir diversos efeitos endócrinos e parácrinos, era de se esperar que a 

melatonina possuísse vários mecanismos de ação. A melatonina atua em 

mamíferos através de receptores próprios (MT1, MT2 e MT3), e seu alto 

coeficiente de partição óleo-água (Shida et al., 1994) permite fácil difusão na 

células, onde exerce ações antioxidantes, interage com receptores nucleares e 

impede a interação do complexo cálcio-calmodulina com proteínas alvo (figura 

3). A seguir serão descritos os principais mecanismos de ação da melatonina 

encontrados em mamíferos. 
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Figura 3 – Melatonina e alguns de seus mecanismos de ação – figura demonstrativa 
dos principais mecanismos de ação descritos para a melatonina. MT (receptores de 
melatonina), MT1 e MT2 (receptores de melatonina acoplados à proteína G), ROR 
(receptor órfão para retinóide), RZR (receptor Z para retinóide), QR2 (quinona 
redutase 2).  
 

Considerando as ações intracelulares da melatonina, as primeiras 

evidências da capacidade de ligação entre a melatonina e a calmodulina 

surgiram com experimentos realizados em linhagens celulares MDCK e N1E-

115, em que verificaram que a melatonina alterava as concentrações 

intracelulares de calmodulina livre. Além disso, após a pré-incubação da [3H]-

melatonina com calmodulina, seguida por separação por eletroforese, pôde-se 

observar que a calmodulina co-migrava com a radioatividade, inferindo que 

estas duas moléculas deveriam estar interagindo (Benítez-King et al., 1991). Esta 

ligação apresenta alta afinidade (Benítez-King et al., 1993), ocorrendo em 

concentrações de melatonina próximas às encontradas no plasma noturno 
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(Claustrat et al., 1986), sugerindo que este mecanismo tenha relevância 

fisiológica (Benítez-King et al., 1993, Benítez-King & Antón-Tay, 1993).  

Há uma importante expectativa a respeito deste mecanismo, em vista da 

grande quantidade de funções celulares que são mediadas pela calmodulina. 

Entre estas diversas funções pode-se exemplificar a regulação de enzimas, 

canais iônicos e receptores (para revisão ver Kortvely & Gulya, 2004). Como 

exemplo, a melatonina inibe a atividade da enzima adenililciclase dependente 

de cálcio-calmodulina em miotubos de rato em cultura (de Almeida-Paula et al., 

2005) e da isoforma constitutiva da sintase do óxido nítrico (NOS) em cerebelo 

de ratos (Pozo et al., 1997). 

A ligação da melatonina a receptores nucleares foi inicialmente sugerida 

em ensaios com a linhagem celular de drosófilas SL-3 e de epitélio humano 

(HeLa), transfectadas com o receptor Z para retinóide β (RZRβ) de rato. A 

incubação destas células SL-3 com melatonina promovia um aumento da 

transativação do RZRβ de forma concentração-dependente (Becker-Andre et al., 

1994). Estes dados funcionais foram corroborados por ensaios de ligação “in 

vitro” em células HeLa usando a 2-[125I]-melatonina, a qual apresentou ligação 

de alta afinidade (Kd 70 nM) (Becker-Andre et al., 1994). Contudo, 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 exatas (Becker-Andre et al., 1997). 

No entanto, logo em seguida a esta retratação, outro grupo demonstrava 

a ligação de melatonina a receptores RZR/ROR (receptor Z para 
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retinóide/receptor órfão para retinóide) presentes em células mononucleares 

sanguíneas de humanos (Garcia-Mauriño, 1998). Atualmente, outros trabalhos 

têm demonstrado a ligação da melatonina a receptores nucleares. Em linhagens 

celulares de linfócitos humanos (Jurkat), a melatonina aumenta a produção de 

interleucina-2 (IL-2) e a utilização de um inibidor de receptor nuclear 

RZR/RORα, CGP55644, inibe parcialmente este efeito, indicando que a 

produção de IL-2, pelo menos em parte, é devido à ativação de receptores 

nucleares (Lardone et al., 2006). Esta ligação também já foi sugerida em cérebro 

(Caballero et al., 2008) e órgãos periféricos de camundongos (Naji et al., 2004). 

Desta forma, a controvérsia sobre a possibilidade da melatonina atuar em 

receptores nucleares vem sendo dissipada a favor da ligação. No entanto, 

alguns autores propõem que o efeito sobre o núcleo seja indireto, através da 

ativação de receptores MT1 de melatonina, que levaria a uma cascata de 

sinalização resultando na interação com os receptores nucleares (Dai et al., 2001; 

Ram et al., 2002).  

Um dos efeitos mais estudados da melatonina, que independe de 

interação com receptores, é a ação antioxidante (Reiter et al., 2002; Zhang et al., 

2004; Tan et al., 2007). Os mecanismos pelos quais a melatonina exerce suas 

ações antioxidantes ainda são controversos, e muito provavelmente devem ter 

uma especificidade tecidual. Estes efeitos da melatonina resultam tanto da 

ligação direta, como da modulação de enzimas pró- ou antioxidantes. 

Os radicais livres incluem o radical hidroxila (●OH), o ânion superóxido 

(O2•–) e o óxido nítrico (NO) que apesar de não ser uma molécula diretamente 
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tóxica, pode interagir com O2•– formando o peroxinitrito (ONOO-) que é 

altamente tóxico (para revisão, Guzik et al., 2003). Estas moléculas 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 subprodutos de diferentes reações químicas, causa disfunção ou 

mesmo morte celular. 

Em sistemas químicos isolados foi demonstrado que a molécula da 

melatonina reage com radicais livres de forma direta (Poeggeler et al., 2002). 

Ensaios “in vitro” demonstram que a interação de radicais ●OH com a 

melatonina resulta na formação de 3-hidroximelatonina, o qual pode ser 

encontrado na urina, o que sugere que esta ligação também ocorra “in vivo” 

(Tan et al., 1998). A interação da melatonina com radicais ●OH também pode 

formar outros metabólitos, tais como o AFMK (N1-acetil-N2-formil-5-

metoxiquinuramina) e a 6-hidroximelatonina (Horstman et al., 2002). Além 

disso, a interação da melatonina com o ONOO- também promove a formação 

de 6-hidroximelatonina (Zhang et al., 1999). No entanto, as constantes de 

dissociação (Kd) destas reações são relativamente baixas, o que implicaria na 

necessidade de atingir concentrações consideradas suprafisiológicas de 

melatonina circulante durante o pico noturno de produção pela pineal. 

Além das ações diretas sobre os radicais, a melatonina promove os 

efeitos antioxidantes por interferir na atividade das enzimas envolvidas nas 

vias metabólicas que geram radicais livres, ou nas que reduzem os radicais 

livres. Atua por exemplo em enzimas antioxidantes como a superóxido 
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dismutase e glutationa peroxidase. A superóxido dismutase 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+), forma o radical ●OH, 

que é citotóxico. A glutationa peroxidase converte 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 aumenta a 

atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase em diversos tecidos (Liu 

& Ng, 2000). A atividade da enzima glutationa peroxidase também é 

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

(Barlow-Walden et al., 1995). A atividade da superóxido dismutase pulmonar e 

cortical apresentam um ritmo circadiano que é sincrônico à produção de 

melatonina pela glândula pineal, sendo a atividade da enzima maior na 

presença de melatonina, sugerindo uma potencialização pela melatonina 

(Albarran et al., 2001). 

Em macrófagos de camundongos, a melatonina inibe a expressão da 

isoforma induzível da sintase do óxido nítrico (iNOS) que é responsável pela 

formação em grandes quantidades de NO induzida por um lipopolissacarídeo 

(LPS) presente na parede de bactérias Gram-negativas (Gilad et al., 1998). O 

mesmo efeito inibitório também foi observado no aumento da expressão da 

iNOS em músculo esquelético de ratos induzido por exercício (Alonso et al., 

2006). Ambos os efeitos devem-se à inibição do fator de transcrição nuclear κB 

(NF-κB). 
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Por outro lado, considerando as ações da melatonina mediadas por 

receptores de membrana, atualmente sabe-se da existência de três receptores de 

membrana de melatonina. Estes receptores já foram descritos em todos os 

grupos de vertebrados (para revisão, Markus & Tamura, no prelo) e os 

receptores de mamíferos foram renomeados pelo Comitê de Nomenclatura da 

IUPHAR (do inglês “International Union of Pharmacology”) (Dubocovich et al., 

1998). Atualmente, são considerados o receptor MT1 (para revisão, Dubocovich 

et al., 2000), que também já foi conhecido como mt1, Mel1a, ML-1a; o MT2 que já 

foi descrito como mt2, Mel1b e ML-1b; e também o receptor MT3, descrito 

anteriormente como ML-2. Este último já se sabe que não se trata de um 

receptor clássico de membrana e sim de uma enzima, como veremos mais 

adiante.  

A IUPHAR nomeia apenas receptores de mamíferos, o que faz com que 

no caso do receptor Mel1c de melatonina, que não é encontrado em mamíferos, 

seja ainda denominado pela antiga nomenclatura e os encontrados em 

mamíferos com a nomenclatura mais recente. Para apresentarmos os trabalhos a 

seguir, utilizaremos a nomenclatura utilizada no trabalho original com a nova 

nomenclatura entre parênteses. 

As primeiras evidências da ligação da melatonina com os tecidos 

surgiram com o desenvolvimento de moléculas que permitiam ensaios de 

ligação, como os realizados em glândulas pineais de rato com [3H]-melatonina 

(Parfitt & Klein, 1977). No entanto, este ligante tem baixa afinidade aparente 

pelos sítios de ligação (Kd = 53 nM) (Duncan et al., 1986) e tem um alto 
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coeficiente de partição óleo-água, permitindo que se ligue aos sítios 

intracelulares (Withyachumnarnkul et al., 1986). A síntese do análogo estável 2-

[125I]-iodomelatonina, que mimetiza as ações fisiológicas da melatonina (ex: 

inibição da liberação Ca2+-dependente de dopamina em retina de pinto), 

apresenta ligação específica elevada (90%), saturável, reversível e de alta 

afinidade pelo receptor (Kd = 3,8 nM) (Duncan et al., 1986; Dubocovich & 

Takahashi, 1987), permitiu uma rápida evolução do campo (para revisão, 

Dubocovich & Markowska, 2005).  

Inicialmente os receptores de melatonina foram divididos em 2 classes e 

nomeados como ML-1 (MT1, MT2 e Mel1c) e ML-2 (MT3), baseado nas diferentes 

cinéticas de ligação e de afinidade nos ensaios realizados com 2-[125I]-

iodomelatonina e com diferentes ligantes usualmente conhecidos (Dubocovich, 

1988). O primeiro trabalho a caracterizar funcionalmente um dos subtipos de 

receptores de melatonina foi realizado em retinas de coelhos, em que a ativação 

de receptores MT2 promovia o efeito inibitório sobre a liberação de dopamina 

(Dubocovich et al., 1997).  

Alguns ensaios com 2-[125I]-iodomelatonina demonstram uma 

diminuição na ligação específica com a utilização de GTP[γS] e também 

caracterizam os receptores como sensíveis à toxina pertussis (Morgan et al., 

1996; Isorna et al., 2004). Portanto, os ensaios de ligação indicavam a presença 

de receptores de melatonina acoplados à proteína G e com alta afinidade de 

ligação. No entanto, para compreensão dos efeitos celulares e moleculares que 
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desencadeavam as diversas ações da melatonina, seria necessária uma 

caracterização da estrutura molecular dos receptores de melatonina.  

Em 1994, o grupo de Reppert clonou a sequência de um receptor 

proveniente de linhagens de melanóforos da derme de Xenopus laevis que 

apresentava alta afinidade para 2-[125I]-iodomelatonina (50 pM) e que pelas 

características farmacológicas seria da classe ML-1 (MT1, MT2 e Mel1c) (Ebisawa 

et al. 1994). Esta clonagem foi realizada a partir de uma biblioteca genômica, 

visto que o uso de sequências comuns a receptores acoplados à proteína G, 

como vinha sendo tentado por diferentes grupos americanos e ingleses, não 

tinha conseguido isolar o mesmo. Os receptores clonados pelo grupo de 

Reppert, apesar de não seguirem o esquema clássico conhecido na época, eram 

capazes, quando transfectados em células COS-7, de acoplar-se à proteína Gi e 

inibir a atividade da enzima adenililciclase induzida por forscolina (Ebisawa et 

al. 1994). Desta forma, os receptores clonados seguiam o padrão funcional 

determinado para os receptores naturais encontrados nos melanóforos dermais 

de anfíbios, onde a melatonina induz a agregação de melanóforos via ativação 

de receptores acoplados à proteína Gi (White et al., 1987).  

Com o desenvolvimento de sondas homólogas pode-se realizar ensaios 

por homologia da sequência de aminoácidos, o que permitiu a caracterização 

dos receptores da classe ML-1 que foram separados em três receptores distintos, 

os receptores Mel1a (MT1; Reppert et al., 1994), Mel1b (MT2; Reppert et al., 1995a) 

e Mel1c (Reppert et al., 1995b). Ao contrário dos receptores MT1 e MT2 que 
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podem ser encontrados em todos os grupos de vertebrados, o receptor Mel1c é 

encontrado apenas em anfíbios, aves e peixes (para revisão, Vanecek, 1998). 

O receptor ML-2 (MT3) foi descrito por Dubocovich (1988), como 

diferente do subtipo na época denominado ML-1 (MT1, MT2 e Mel1c) por 

apresentar um perfil farmacológico distinto quando eram usados vários ligantes 

nos ensaios de ligação de 2-[125I]-iodomelatonina em cérebro de hamster. 

Inicialmente este receptor foi descrito em cérebro de galinhas como um receptor 

acoplado à proteína G que atuava através da ativação da enzima fosfolipase C 

levando a um aumento de fosfoinositídeos (IP3/IP4) (Popova & Dubcovich, 

1995). O desenvolvimento de um agonista seletivo para este receptor (5-MCA-

NAT e seu respectivo radioisótopo 2-[125I]-5-MCA-NAT) permitiu também a 

melhor identificação de seus efeitos e principalmente a diferenciação deste com 

os outros subtipos clássicos acoplados à proteína G (classe ML-1) (Molinari et 

al., 1996). A cinética de ligação associação/dissociação a este receptor apresenta 

características de uma enzima, por ser muito rápida (Molinari et al., 1996; para 

revisão ver Mailliet et al., 2005). 

Nosjean et al. (2000) confirmaram esta hipótese através do isolamento do 

receptor em rins de hamster sírios. Toda a sequência de aminoácidos da 

proteína foi determinada e observou-se 95% de homologia com a enzima 

quinona redutase 2 (QR2). Logo após, células CHO-K1 que não apresentavam 

atividade da QR2 nem características da ligação de ML-2 (MT3) passaram a 

apresentar as duas ações quando transfectadas somente com a enzima QR2, o 
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que levou a conclusão que a ML-2 (MT3) seria na verdade a enzima quinona 

redutase 2 sensível à melatonina. 

Portanto, os receptores MT1, MT2 e MT3 são encontrados em mamíferos e, 

apesar dos receptores MT1 e MT2 apresentarem 60% de homologia na sequência 

de aminoácidos (Reppert et al., 1995a) e possuírem uma ordem de potência 

semelhante para diferentes agonistas (Masana & Dubocovich, 2001), o receptor 

MT2 pode ser distinguido farmacologicamente do receptor MT1 através do 

análogo seletivo 4P-PDOT que atua tanto como antagonista competitivo (Hunt 

et al., 2001) como agonista parcial (Lotufo et al., 2001). Já o antagonista de 

melatonina, luzindol, liga-se aos receptores MT1 e MT2, sendo que a afinidade 

do ligante para o receptor MT2 é de cerca de 15 vezes maior do que para o 

receptor MT1 (Dubocovich et al., 1998). Atualmente, aproximadamente 300 

moléculas são conhecidas como ligantes para os receptores de melatonina 

(Boutin et al., 2005). 

Os receptores de melatonina acoplados à proteína G (MT1 e MT2) 

apresentam mecanismos de ação múltiplos, ou seja, atuam de diferentes 

maneiras. Os receptores MT1 já foram caracterizados como receptores acoplados 

à proteína Gi, por promoverem a diminuição da produção de adenosina 

monofosfato cíclica (AMPc) induzida por forscolina, um ativador da enzima 

adenililciclase (Roka et al., 1999), além disso, também já foi sugerido o 

acoplamento à proteína Gq, promovendo o aumento de cálcio (Brydon et al., 

1999). O receptor MT2 também está acoplado à proteína G e quando ativado 

também pode desencadear diversos efeitos, como a inibição da adenililciclase 
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(Reppert et al., 1995a), a diminuição das concentrações intracelulares de GMPc e 

o aumento de fosfoinositídeos (Boutin et al., 2005). 

  

EFEITOS DA MELATONINA 

A produção de melatonina pela glândula pineal da maioria dos animais 

estudados ocorre somente durante o escuro e essa produção ocorre de maneira 

sincronizada com a duração desta fase. Portanto, a melatonina não só é capaz 

de marcar a existência, como também a duração da fase de escuro, o que dá ao 

hormônio do escuro a propriedade de ser um excelente marcador sazonal. Além 

disso, é encontrado em todos os grupos de seres vivos e várias ações são 

descritas como veremos a seguir. 

As espécies do gênero Plasmodium, que são os parasitas causadores da 

malária, apresentam mudanças de estágio de desenvolvimento de maneira 

extremamente organizada com o organismo do hospedeiro, esta variação 

rítmica é de aproximadamente 24 horas e a melatonina proveniente da 

circulação do hospedeiro, é a responsável por esta sincronização (Hotta et al., 

2000). 

Em plantas, não existe até o momento uma função muito bem descrita 

para a melatonina. No entanto, existem relatos de sua participação na 

sincronização sazonal para o crescimento de flores (Kolár & Machácková, 2005) 

e um dado interessante e que deve ser ressaltado é que a maioria das plantas 

utilizadas na medicina chinesa, que apresentam ação antienvelhecimento ou 
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contra danos causados por radicais livres, contém altas concentrações de 

melatonina (Chen et al., 2003). 

Em insetos, já foi descrito em Drosophila melanogaster, cujo período de 

vida normal é de aproximadamente 60 dias, que a administração de melatonina 

no alimento promove um aumento no tempo de vida de aproximadamente 20 

dias, sendo estes efeitos atribuídos à prevenção da formação de radicais livres 

pela melatonina (Bonilla et al., 2002). 

Em vertebrados, diversos animais apresentam estados reprodutivos 

férteis e não-férteis ligados às estações do ano, e a melatonina é o principal 

sinalizador para o estado reprodutivo em mamíferos (Malpaux et al., 2001), 

peixes (Falcón et al., 2007) e aves (Aste et al., 2001). Outras funções, como 

locomoção e regulação da temperatura corporal também são sincronizadas pela 

melatonina (Hyde & Underwood, 1995, Laakso et al., 1995) e em aves também 

está relacionada à produção de som e à alimentação (Bentley, 2001).  

Atualmente, inúmeras ações tanto centrais como periféricas são 

atribuídas à melatonina e, devido ao modelo utilizado no presente estudo, 

apresentaremos a seguir os principais efeitos conhecidos em mamíferos. 

Um dos efeitos mais conhecidos da melatonina sobre os mamíferos é a 

capacidade de modulação do sistema reprodutor. Em mamíferos, existem 

diferentes formas de regulação que ocorrem de maneira dependente da espécie. 

Mamíferos que habitam locais com grandes variações climáticas, marcadas 

pelas estações do ano, tendem a se reproduzir em épocas sazonais que 

favoreçam e garantam sua prole, ou seja, épocas em que, por exemplo, o clima 
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favoreça a obtenção de alimentos e a temperatura não seja prejudicial para o 

crescimento da prole. Considerando estas afirmações, era de se esperar que 

dependendo da duração da gestação, os animais deveriam estar férteis e 

acasalar em épocas sazonais diferentes.  

Experimentos realizados em hamster siberiano, que apresenta um 

período de gestação curto, demonstraram que conforme os dias ficam mais 

longos, os animais passam a se tornar férteis, por exemplo, aumentando o 

volume do testículo. Já em animais de longo período de reprodução como os 

carneiros, ocorre exatamente o contrário, já que eles são férteis durante o 

inverno, ou seja, com as noites longas, a pinealectomia nestes animais causa a 

dessincronização do período fértil e a administração de melatonina mimetiza a 

fase de escuro e reverte as ações da pinealectomia (Karsch et al., 1988). 

Em humanos, a melatonina ativa receptores MT1 e MT2 em locais 

específicos dos NSQs, promovendo vários processos relacionados ao sono, 

como o aumento e/ou inicio da latência e do tempo de sono REM (para revisão, 

Arendt & Skene, 2005). As primeiras evidências do envolvimento da melatonina 

sobre processos do sono em humanos foram obtidas a mais de 30 anos, quando 

foi verificado que a administração de melatonina em indivíduos saudáveis ou 

epiléticos levava rapidamente ao inicio da latência do sono (Antón-Tay et al., 

1971).  

Portanto, a dessincronização da produção de melatonina ou mesmo a 

interrupção de sua produção pode levar a distúrbios do sono. Em indivíduos 

com distúrbios do sono que produzem baixas quantidades de melatonina, o 
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tratamento com melatonina melhora a qualidade do sono (Leger et al., 2004). 

Atualmente, novos agonistas específicos para os receptores de melatonina têm 

sido testados e utilizados clinicamente para o tratamento dos distúrbios do sono 

(Pandi-Perumal et al., 2008).  

A melatonina está relacionada ao “jet lag”, fenômeno causado pela falta 

de adaptação em viagens onde existem alterações de fuso horário, dessa forma, 

o relógio endógeno e consequentemente o ritmo de melatonina são alterados, e 

alguns indivíduos não se adaptam ao ritmo ambiental do local de destino, 

causando várias alterações como fadiga e insônia (Arendt & Marks, 1982). A 

administração de melatonina dias antes da viagem, mimetizando a fase de 

escuro do local de destino, ou com seus agonistas, como o ramelteon e a 

aglomeratina minimizam os sintomas do “jet lag” (para revisão, Srinivasan et 

al., 2008). 

A melatonina controla a disponibilidade de receptores nicotínicos do 

subtipo α7 em terminais nervosos simpáticos, em cerebelo e culturas de células 

musculares de ratos. Inicialmente foi mostrado que a contração de ductos 

deferentes induzida por neurotransmissores liberados pela ativação destes 

receptores varia ao longo do dia, e que apresenta um aumento importante 3 

horas após o apagar das luzes (Carneiro et al., 1991). Este ritmo foi abolido por 

pinealectomia ou por retirada dos gânglios cervicais superiores, ou seja, pelo 

bloqueio da produção de melatonina. Além disso, a incubação de ductos 

deferentes de animais mortos às 15h00 com melatonina por um período 

superior a 4 horas levou a um aumento da contração induzida por acetilcolina 
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(Carneiro et al., 1993). Estudos funcionais com ligantes seletivos e estudos de 

“binding” levaram à sugestão que a melatonina modula o subtipo α7 de 

receptores nicotínicos (Markus et al., 1996, Zago & Markus, 1999). 

Em cerebelo de ratos melatonina também modula a função de receptores 

nicotínicos α7, visto que a liberação de glutamato induzida pelos mesmos é 

maior no escuro e reduzida em animais mantidos em claro constante ou 

tratados com propranolol, duas condições que suprimem a produção noturna 

de melatonina (Markus et al., 2003b). Estudos realizados em cultura de 

músculos esqueléticos de ratos neonatos demonstram que a incubação com 

melatonina leva à inibição da calmodulina e, consequentemente, da 

adenililciclase dependente de cálcio-calmodulina, resultando na diminuição da 

expressão de receptores colinérgicos nicotínicos na membrana plasmática (de 

Almeida-Paula et al., 2005). Em resumo, melatonina regula a expressão de 

receptores nicotínicos sensíveis à α-bungarotoxina em terminais nervosos 

simpáticos, cerebelo e músculo esquelético de ratos.  

A melatonina modula o sistema imune regulando diversos parâmetros 

como a produção e a atividade dos mediadores participantes da resposta 

imune. Estas ações ocorrem tanto diretamente sobre células imunocompetentes, 

como indiretamente através de ações sobre órgãos como o timo e o baço que 

participam ativamente durante respostas imunes do organismo (para revisão, 

Hotchkiss & Nelson, 2002).  

Em modelo de choque séptico e inflamação induzida por carragenina ou 

plasma ativado por zimozan em patas e cavidades pleurais de ratos, a 
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administração de melatonina (mM) diminui a atividade da iNOS (Cuzzocrea et 

al., 1998). Estes dados corroboram com os ensaios de pleurisia induzida por 

carragenina em ratos, onde a abolição noturna de melatonina por luz constante 

leva a um aumento da concentração de peroxinitrito, da migração de 

polimorfonucleares e do volume do exsudato pleural, quando comparados a 

animais mantidos em condições normais de ciclo claro/escuro (Cuzzocrea et al., 

1999). 

Em um trabalho básico, onde foi acompanhado o tamanho da pata de 

camundongos injetados com BCG (Bacillus Calmette-Guerin) por 80 dias, 

verificou-se que na fase crônica da inflamação, o chamado “plateau” é ajustado 

matematicamente à uma função senoidal com período de 24 horas, 

caracterizando um ritmo circadiano, onde o tamanho/volume da pata é maior 

no claro e menor no escuro. Este ritmo é abolido após pinealectomia e 

restaurado quando é feito um tratamento de reposição de melatonina noturna 

(Lopes et al., 1997, 2001). O ritmo da lesão também é perdido quando se faz 

adrenalectomia cirúrgica ou inibição química da produção de corticosteróides, e 

neste caso também o restabelecimento do ritmo pode ser obtido com tratamento 

noturno de melatonina (Lopes et al., 2001). Na realidade, a inibição da produção 

de corticosteróides em camundongos inflamados resulta na supressão da 

produção noturna de melatonina, o que foi determinado medindo-se a perda do 

ritmo diário da excreção urinária do metabólito 6-sulfatoximelatonina (Lopes et 

al., 2001). 
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Em resumo, a melatonina participa de diversos processos fisiológicos e 

fisiopatológicos nos diversos organismos já estudados e, considerando o papel 

imunomodulador da melatonina e a alternância entre sua produção central 

(glândula pineal) e local (células imunocompententes) quando da montagem de 

uma resposta inflamatória, sugere-se a existência de um eixo imune-pineal 

(Markus et al., 2007). 

 

Eixo imune-pineal 

A glândula pineal responde aos corticosteróides através de receptores de 

glicocorticóides e da inibição da via de transcrição do NF-κB (Ferreira et al., 

2005) resultando no aumento e/ou restauração da produção de melatonina, o 

que já foi verificado tanto “in vitro” (Fernandes et al., 2006) como “in vivo” 

(Fernandes et al., 2009). Esta via de transcrição é altamente relevante para o 

desencadeamento de respostas inflamatórias e bastante conhecida em células 

imunocompetentes, sendo ativada por agentes inflamatórios como o fator de 

necrose tumoral (TNF, nova nomenclatura para TNF-α; Tracey et al., 2008) e 

inibida por corticóides (McKay e Cidlowski, 1999).  

Posteriormente foi verificado que a ativação da via NF-κB por TNF na 

pineal leva a um bloqueio da transcrição do RNAm da AA-NAT (Fernandes et 

al., 2006). Desta forma, agentes anti- e pró-inflamatórios poderiam ativar e inibir 

a enzima chave na síntese de melatonina através do controle da transcrição do 

gene aa-nat. O resultado fisiológico deste controle gênico é o bloqueio ou a 
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potenciação da produção de melatonina em estados pró- e anti-inflamatórios, 

respectivamente, de uma resposta de defesa (Markus et al., 2007). 

Este mecanismo permitiria que no início da resposta inflamatória a 

produção de melatonina pela glândula pineal fosse suprimida de forma a não 

haver a circulação noturna de melatonina. Considerando que a melatonina, nas 

concentrações compatíveis com as obtidas no plasma noturno, reduz a 

aderência e migração de leucócitos (Lotufo et al., 2001, 2006), a supressão de sua 

produção favoreceria a montagem da resposta inflamatória, permitindo uma 

defesa eficaz a qualquer hora do dia.  

As ações anti-inflamatórias da melatonina são resultantes de efeitos 

obtidos em duas faixas de concentração muito distintas. Como citado no 

parágrafo anterior, a melatonina pode reduzir a migração celular em 

concentrações na faixa de pM-nM. No entanto, em concentrações maiores (µM – 

mM) a melatonina atua como um agente antioxidante (Reiter et al., 2002).  

As células imunocompententes passam a produzir melatonina no local 

da lesão, em altas concentrações, promovendo seus efeitos anti-inflamatórios e 

participando do processo de término da resposta de defesa. Esta alternância 

entre a produção pineal e a produção periférica de melatonina, controlada pela 

mesma via de transcrição e, portanto, passível de ser ativada pelos mesmos 

fatores circulantes, caracteriza um novo eixo de controle da resposta de defesa. 

É preciso salientar que já foi verificada a importância deste processo em 

humanos, visto que na vigência de uma inflamação aguda ocorre a supressão 

transiente da produção de melatonina noturna (Pontes et al., 2006, 2007). Esta 
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supressão transiente da atividade pineal é acompanhada por uma inibição da 

produção de IL-2, que estaria de acordo com a imunossupressão observada 

nestes casos. A volta do pico noturno de melatonina é acompanhada pela volta 

da detecção de IL-2 circulante (Pontes et al., 2007). 

Skwarlo-Sonta e colaboradores (2003) já haviam proposto uma possível 

comunicação entre o sistema imune e a glândula pineal através de observações 

do papel imunomodulador desempenhado pela melatonina sobre diferentes 

grupos de vertebrados já estudados. Pode-se, por exemplo, afirmar a existência 

de receptores de melatonina em grande parte dos órgãos que participam do 

sistema imune, como o baço e o timo. Além disso, também já foi comprovado 

que diversos outros mediadores do sistema imune também modulam a função 

pineal (Skwarlo-Sonta et al., 2003). 

O conjunto destes dados nos permite inferir, que as células endoteliais 

seriam importantes para o melhor entendimento do conceito “eixo imune-

pineal”, já que devido a sua localização são excelentes sensores para os níveis 

circulantes de citocinas e de melatonina.  

 

CÉLULAS ENDOTELIAIS 

As células endoteliais estão localizadas na camada interna de todos os 

vasos sanguíneos e são responsáveis pelo controle da homeostase vascular, 

incluindo a manutenção propriamente dita do tônus vascular, além da 

permeabilidade vascular e processos de coagulação sanguínea (para revisão, 

Michiels, 2003), representando então, a ligação entre as células e moléculas 
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presentes na circulação e os demais tecidos. Além de sua localização, a 

capacidade destas células em responder e produzir diferentes moléculas 

sinalizadoras permite sua participação no controle de diferentes processos 

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

As células endoteliais participam de diversos processos devido à sua 

localização. O mais conhecido mecanismo de interação é por reconhecimento de 

substâncias presentes na circulação através da ativação de receptores nas 

células endoteliais, além disso, comunicam-se entre si ou com outras células, 

por exemplo, com células do músculo liso vascular e linfócitos (“in vitro”) por 

junções comunicantes (“gap junctions”), (Davies et al., 1988). Em resposta a 

estas ligações e/ou ativação de receptores, as células endoteliais passam a 

produzir diferentes substâncias sinalizadoras, tais como óxido nítrico (NO), 

prostaciclina, ATP, acetilcolina e endotelina (Newby & Henderson, 1990).  

Durante uma infecção, as células endoteliais são um dos primeiros alvos 

para os patógenos circulantes na corrente sanguínea e estão altamente 

susceptíveis aos danos que podem ser causados por estes. Desta forma, as 

células endoteliais possuem vários mecanismos de defesa para estas infecções 

(Grandel & Grimminger, 2003), podendo responder tanto a infecções causadas 

por bactérias Gram-positivas (Yao et al., 1995), como por bactérias Gram-

negativas (Grandel & Grimminger, 2003). Contudo, os efeitos de bactérias 

Gram-negativas sobre as células endoteliais são melhor descritos do que os 

efeitos de bactérias Gram-positivas.  
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Bactérias Gram-negativas são reconhecidas pelas células, incluindo as 

endoteliais, através de um componente da parede celular, o LPS. Este LPS liga-

se a receptores encontrados nas células denominados receptores Toll-like 4 

(TLR4). A ativação destes receptores desencadeia uma via de sinalização, 

culminando na ativação do NF-κB que, ao translocar-se para o núcleo, promove 

a transcrição de diversas moléculas que participam do processo inflamatório 

(para revisão, Raetz & Whitfield, 2002). Esta via de sinalização será melhor 

descrita posteriormente. 

Durante o processo inflamatório, os leucócitos são as primeiras células a 

migrarem dos vasos para o local injuriado e as células endoteliais são um dos 

principais direcionadores deste evento através da expressão e reconhecimento 

de moléculas de adesão (para revisão, Cook-Mills & Deen, 2005). O processo de 

migração de leucócitos ocorre em 3 fases: o rolamento, a aderência e a 

transmigração propriamente dita.  

A migração de neutrófilos resulta em um aumento na permeabilidade 

vascular, já que a passagem destas células permite uma saída de fluidos e 

proteínas presentes na circulação. Além de ser ativado pela interação leucócito-

endotélio, o aumento da permeabilidade vascular também pode ser 

desencadeado pelos diversos agentes pró-inflamatórios que atuam diretamente 

sobre as células endoteliais, como a bradicinina, a histamina, entre outros (para 

revisão, Abbott, 2000). A seguir, descrevemos brevemente alguns dos agentes 

que atuam diretamente sobre as células endoteliais, tanto promovendo a 

migração de neutrófilos, como o controle do tônus vascular. 
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As cininas (bradicinina e des-Arg9-bradicinina) são responsáveis por 

vasodilatação e/ou contração de células endoteliais venulares contribuindo 

para o extravasamento de fluidos e proteínas plasmáticas, e hiperalgesia (para 

revisão, Calixto et al., 2000).  

Os receptores para as cininas são acoplados à proteína G, denominados 

como B1 e B2, e quando ativados levam a um aumento da [Ca2+]i (concentração 

de cálcio intracelular). A bradicinina atua sobre receptores constitutivos B2 e a 

des-Arg9-bradicinina sobre os receptores B1 que são expressos durante a 

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

A ativação dos receptores B2 leva a um aumento na migração de 

neutrófilos para sítios inflamatórios (Santos et al., 2003), resultando em síntese 

e/ou liberação de TNF, interleucina-1β (IL-1β) e ativação de integrinas (Graham 

et al., 1965; Campos et al., 2002). 

A ligação da histamina em células endoteliais vem sendo estudada há 

mais de 60 anos, e foi proposto que células endoteliais de vasos presentes na 

pele de ratos passam a apresentar características fagocíticas após a injeção de 

histamina na circulação (Jancso, 1947). Atualmente, sabe-se que a histamina é 

produzida por diversos tipos celulares, incluindo as células endoteliais (Huszti 

et al., 1995). Portanto, além de atuar nas células endoteliais, a histamina também 

pode desenvolver seus efeitos de maneira autócrina sobre estas células. A 

ligação da histamina nas células endoteliais desencadeia uma série de eventos, 

por exemplo, um aumento da produção de NO (Arnal et al., 1999) e da 

transmigração de neutrófilos (Kubes & Kanwar, 1994). 
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As ações da histamina são decorrentes da ativação de receptores 

histaminérgicos acoplados à proteína G, os receptores H1, H2, H3 e H4, sendo 

que nas células endoteliais são encontrados os subtipos H1 e H2 (Akdis & 

Simons, 2006). Os receptores H1 são receptores acoplados à proteína Gq e 

quando ativados levam a um aumento da [Ca2+]i provenientes de estoques 

intracelulares. O receptor H2 é um receptor acoplado à proteína Gs que 

promove a ativação da enzima adenililciclase que converte ATP em AMPc (para 

revisão, Leurs  et al., 1995). Em resposta ao aumento do fluxo sanguíneo há uma 

vasodilatação como forma de adaptação para o controle do fluxo. Esta 

vasodilatação ocorre de maneira dependente do endotélio, o qual é ativado 

mecanicamente pelo estiramento físico (“shear stress” ou estresse de 

cisalhamento), e consequente influxo de Ca2+, levando assim à produção do NO 

(Hull et al., 1986) e também à secreção de ATP (Milner et al., 1990). Estas são 

considerações interessantes, tendo em vista que as células endoteliais fazem a 

comunicação entre as células musculares lisas e a circulação, além do ATP atuar 

autocrinamente, neste caso, promovendo a produção de NO e 

consequentemente a vasodilatação (Furchgott et al., 1984). Com o aumento do 

fluxo sanguíneo, apenas as células endoteliais passam a liberar ATP, o que não 

é observado em células musculares lisas (Bodin et al., 1991).  

O ATP atua nas células endoteliais através da ativação de receptores 

purinérgicos P2Y1, P2Y2 (Marrelli, 2001), P2X1 (Harrington et al., 2007) e P2X4 

(Yamamoto et al., 2000, 2006) que promovem o aumento da [Ca2+] i de forma 

diferencial levando à formação de NO e de outros fatores como a PGI2 (Motte et 
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al., 1995). Os receptores P2Y são receptores acoplados à proteína Gq que quando 

ativados desencadeiam a via da fosfolipase C, promovendo a liberação de IP3 e 

levando ao aumento de cálcio por liberação de estoques intracelulares (para 

revisão, von Kügelgen & Wetter, 2000). Os receptores P2X são receptores 

ionotrópicos que levam ao aumento da [Ca2+]i por promoverem a abertura de 

canais de membrana e consequentemente o influxo de cálcio (para revisão, 

Gever et al., 2006). 

O primeiro agonista descrito como capaz de promover vasodilatação de 

maneira dependente da camada endotelial foi a acetilcolina (Furchgott & 

Zawadzki, 1980), a qual pode ser produzida por células endoteliais (Kirkpatrick 

et al., 2001). A acetilcolina promove suas ações através da ligação a receptores 

colinérgicos nicotínicos e muscarínicos. Com relação aos receptores nicotínicos, 

os quais são pentaméricos, já foi descrita em células endoteliais a presença das 

subunidades α2, α3, α4, α5, α7, β2 e β4 que formam as diferentes isoformas 

homoméricas e heteroméricas (Moccia et al., 2004). Por outro lado existem 5 

subtipos de receptores muscarínicos (M1-M5) e as isoformas M1, M2 e M3 de 

receptores muscarínicos colinérgicos são as encontradas nas células endoteliais 

(Tracey & Peach, 1992; Norel et al., 1996; Bény et al., 2008). 

A ativação de receptores nicotínicos resulta no aumento da [Ca2+]i por 

influxo do meio extracelular (para revisão, Fucile, 2004) exercendo 

principalmente um aumento da proliferação de células endoteliais e, 

consequentemente, da angiogênese (Cooke, 2007). Os receptores muscarínicos 

são acoplados à proteína G e estão mais relacionados com a produção de NO e a 
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vasodilatação (Tracey & Peach, 1992), principalmente por promoverem um 

aumento da [Ca2+]i pela liberação de estoques intracelulares (para revisão, 

Felder, 1995). 

Como observado, o cálcio é o principal sinalizador para os mediadores 

descritos anteriormente e é indispensável na regulação de enzimas, proteínas de 

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

proteína 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 e neutrófilos (Singh e Sodhi, 1999; 

Hu et al., 2000), e na produção de NO por enzima constitutiva (Koyama et al., 

2002), entre outros. 

O controle do tônus vascular é uma das principais funções atribuídas às 

células endoteliais, que podem tanto promover a vasodilatação como a 

vasoconstrição.  

A vasoconstrição pode ser controlada pelas células endoteliais através da 

produção de alguns mediadores, por exemplo, em resposta a trombinas, 

angiotensina II e citocinas, quando as células endoteliais passam a produzir o 

peptídeo endotelina que atua nas células musculares lisas levando a um 

aumento de cálcio intracelular e consequente vasoconstrição (Rubanyi & 

Botelho, 1991). 

Em relação à vasodilatação mediada pelo endotélio, esta é induzida 

principalmente pela prostaciclina (PGI2) ou por NO. A PGI2 é sintetizada pela 
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ciclooxigenase (COX) endotelial em resposta a estímulos e/ou agonistas que 

resultam na ativação da enzima e consequente quebra do ácido araquidônico, 

como a bradicinina, substância P, interleucina-1 (IL-1), histamina e ATP 

(Gryglewiski et al., 1988). A PGI2 atua em células musculares lisas ativando a 

enzima adenililciclase que por sua vez converte ATP em AMPc, o qual promove 

a diminuição da concentração de cálcio intracelular que resulta na vasodilatação 

(Vanhoutte, 2004).  

 

ÓXIDO NÍTRICO (NO) 

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 (do 

inglês “endothelium-derived relaxing factor”). Após 7 anos o EDRF foi 

caracterizado como sendo o NO (Palmer et al., 1987). A descoberta de que um 

radical livre realiza o controle do tônus vascular rendeu o prêmio Nobel de 

Medicina a Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro e Ferid Murad em 1998.  

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. 

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 guanosina monofosfato cíclico (GMPc), o que causa uma 

diminuição na concentração de cálcio intracelular e a consequente vasodilatação 
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(Denninger & Marletta, 1999). 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, carcinogênese, etc (para revisão, Bishop & Anderson, 

2005). 

 

SINTASE DO NO (NOS) 

O NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina, que é convertido 

em L-citrulina e NO a partir das isoformas da enzima NOS; existem três 

isoformas de NOS, sendo duas isoformas constitutivas: a NOS neuronal (nNOS, 

antes denominada como NOS1) e a NOS endotelial (eNOS, antes denominada 

como NOS3), e uma isoforma induzível, a NOS induzível (iNOS, antes 

denominada como NOS2) (para revisão, Moncada et al., 1997). 

As isoformas constitutivas (nNOS e eNOS) são ativadas de maneira 

dependente do aumento de cálcio intracelular que resulta no aumento da 

formação do complexo cálcio-calmodulina. A iNOS é independente do 

complexo cálcio-calmodulina e é regulada por ativação transcricional (Alderton 

et al., 2001). As células endoteliais expressam a eNOS e a iNOS (MacNaul & 

Hutchinson, 1993) e como estas células são o modelo do presente estudo, 

abordaremos de forma mais ampla, as principais características destas 

isoformas encontradas nas células endoteliais. 

Além das células endoteliais a eNOS também é expressa em outros tipos 

celulares, como plaquetas e miócitos cardíacos (Govers & Rabelink, 2001). Nas 
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células endoteliais, a enzima eNOS está localizada principalmente em 

invaginações da membrana celular conhecidas como cavéolas (Shaul et al., 

1996). As cavéolas possuem grandes quantidades das proteínas de membrana 

denominadas caveolinas, que são participantes de eventos intracelulares e têm 

como função o ancoramento de proteínas sinalizadoras permitindo respostas 

celulares rápidas e bem direcionadas (Parton, 1996; Couet et al., 1997).  

A enzima eNOS é ativada por diversos agonistas que resultam no 

aumento da [Ca2+]i, como a histamina, carbacol, ATP e bradicinina, já descritos 

anteriormente. A ativação da eNOS por bradicinina já foi muito bem estudada e 

apresenta algumas características interessantes que devem ser ressaltadas 

(Michel et al., 1997; Ju et al., 1998). 

O receptor de bradicinina B2 está co-localizado nas cavéolas das células 

endoteliais em forma de complexos, com o transportador de aminoácido CAT-1 

(envolvido na captação e no transporte da L-arginina para o interior da célula), 

e com a enzima eNOS (fase inativa). Com a ativação do receptor, ocorre a 

dissociação do complexo e a ativação da eNOS (Ju et al., 1998; figura 4). A 

ativação da eNOS é resultante do aumento do complexo cálcio-calmodulina que 

ao se ligar à eNOS, promove a dissociação da cavéola permitindo então sua 

ativação (Michel et al., 1997; figura 4). 
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Figura 4 – Localização e ativação da enzima eNOS. Esquema ilustrativo 
demonstrando a ligação da bradicinina (BK) em seu receptor, resultando no aumento 
de cálcio intracelular que leva à formação do complexo cálcio-calmodulina resultando 
na ativação da eNOS, enzima que converte o aminoácido L-arginina (L-Arg), em NO e 
L-citrulina. PLC – fosfolipase C; CaM – calmodulina. 
 

O NO endotelial proveniente da ativação da iNOS é um importante 

constituinte da resposta de defesa do organismo, e além de promover um 

potente efeito vasodilatador, como encontrado na sepse, também produz altas 

concentrações de radicais livres (Guzik et al., 2003). 

A ativação da iNOS não é regulada pelo aumento do cálcio intracelular, 

mas sim por ativação transcricional em resposta a diferentes estímulos, tais 

como, as citocinas interferon γ, TNF, IL-1  e LPS (Heba et al., 2001).  

Dentre estes se destaca o LPS que através da ligação a receptores TLR-4 

promove uma cascata de sinalização que leva à translocação do NF-κB para o 

núcleo, resultando na transcrição da iNOS (Kawai & Akira, 2006; Heba et al., 

2001; figura 5). 

O fator de transcrição NF-κB é encontrado na forma de homodímeros ou 

heterodímeros das diferentes subunidades: p50, p52, REL-A (p65), REL-B, c-
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REL, P100 e p105 (Baeuerle & Baltimore, 1996). A ativação do NF-κB é 

controlada pela associação da proteína inibitória IκB no citoplasma impedindo 

sua translocação para o núcleo (Baldwin, 1996). 

A ligação do LPS ao TLR-4 leva à ativação do complexo de IκB quinase 

(IKK) que fosforila IκB sinalizando para a sua degradação por proteassoma, 

resultando então, na translocação do NF-κB ao núcleo e sua ligação em 

elementos responsivos de genes alvos (para revisão, Akira & Takeda, 2004). 

A ativação do NF-κB resulta não só na transcrição de iNOS, mas também 

de diversos outros moduladores da resposta inflamatória, como de moléculas 

de adesão, citocinas pró-inflamatórias, iNOS, ciclooxigenase 2 (COX-2), 

receptores de bradicinina do subtipo B1 e, numa fase mais tardia, IκBα, o que 

resulta na auto-inibição do sistema (Cabrini et al., 2001; Medeiros et al., 2001; 

Ghosh & Hayden, 2008). 
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Figura 5 – Ativação da enzima iNOS induzida por LPS. Esquema ilustrativo 
demonstrando a ligação do LPS a receptores TLR-4, resultando em uma cascata de 
sinalização que resulta na translocação do NF-κB ao núcleo, onde se liga a elementos 
responsivos de genes alvos que transcrevem a iNOS que, por sua vez, converte o 
aminoácido L-arginina (L-Arg), em NO e L-citrulina. IκB (proteína inibitória kappa B).  
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MELATONINA E CÉLULAS ENDOTELIAIS 

O efeito da melatonina sobre as células endoteliais ainda é pouco 

conhecido e os raros trabalhos referem-se à participação da melatonina em 

processos fisiológicos e/ou fisiopatológicos, como o controle do tônus vascular 

e a modulação sobre a interação neutrófilo-endotélio. 

Dados obtidos anteriormente com células endoteliais de rato em cultura 

(Tamura et al., 2006) demonstram que tanto a melatonina quanto seu precursor, 

NAS, inibem a produção de NO induzida por bradicinina. A NAS mostrando-

se ligeiramente mais potente que a melatonina nesta inibição, inibindo tanto na 

mesma concentração utilizada de melatonina (1 nM), como também em 

concentrações 10 vezes menor (0,1 nM), o que não é observado com a 

melatonina  (Tamura et al., 2006). 

 Como mencionado, o NO produzido por células endoteliais é o principal 

responsável pela vasodilatação (Furchgott & Zawadzki, 1980) e a inibição de 

sua produção induzida, por exemplo, pelo bloqueador não-seletivo das 

isoformas de NOS, L-NAME, leva à uma potenciação da vasoconstrição, como 

observado em aorta canina isolada (Muramatsu et al., 1992). Estes dados são 

corroborados pelo fato da melatonina, em concentrações na ordem de nM, 

promover a potenciação da vasoconstrição de artérias mamárias internas de 

humanos (Müller-Schweinitzer et al., 2004). 

 Nas células endoteliais em cultura o ligante seletivo de receptores MT2, 

4P-PDOT, foi utilizado como possível agonista parcial (Tamura et al., 2006), 
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como verificado em outros modelos experimentais (Lotufo et al., 2001; de 

Almeida-Paula et al., 2005). Entretanto, neste caso, o tratamento não provocou 

qualquer alteração no aumento de NO induzido por bradicinina (Tamura et al., 

2006), descartando a participação de receptores MT2 de melatonina nesta 

inibição.  

A NAS possui uma afinidade muito maior para receptores MT3 do que a 

melatonina (Masana & Dubocovich, 2001), mas o agonista seletivo para 

receptores MT3, 5-MCA-NAT, também não promoveu nenhuma alteração no 

aumento de NO induzido por bradicinina, descartando assim o receptor MT3. 

Além disso, o antagonista não seletivo luzindol, não foi capaz de alterar o efeito 

inibitório da melatonina sobre a produção de NO (Tamura et al., 2006). 

Portanto, o efeito inibitório da melatonina sobre a produção de NO induzida 

por bradicinina não pode ser atribuído à ativação dos receptores MT1, MT2 

e/ou MT3. 

A melatonina modula a interação neutrófilo-endotélio “in vivo” em 

vênulas pós-capilares de ratos inibindo tanto o rolamento quanto a aderência 

dos neutrófilos sobre os vasos (Lotufo et al., 2001). Mais especificamente, o 

rolamento de neutrófilos é inibido por melatonina e pelo ligante seletivo para os 

receptores MT2 (4P-PDOT). Contudo, o precursor da melatonina, NAS, e o 

agonista seletivo para os receptores MT3, 5-MCA-NAT, não inibem o rolamento, 

porém o antagonista não seletivo luzindol, previne o efeito da melatonina e 4P-

PDOT indicando que esta ação é devido à ativação de receptores MT2 (Lotufo et 

al., 2001).  
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Por outro lado, nos ensaios de adesão a NAS é mais potente que 5-MCA-

NAT que por sua vez também é mais potente que a melatonina, enquanto 4P-

PDOT não produziu efeito (Lotufo et al., 2001).  

Como observado nestes ensaios, a melatonina atua diferencialmente 

sobre o processo de rolamento e adesão, já que a ativação dos receptores do 

subtipo MT2 promove a inibição do rolamento de neutrófilos, enquanto a 

ativação de receptores MT3 de melatonina resulta em inibição da adesão 

estimulada por leucotrieno B4.  

Posteriormente foi demonstrado que os efeitos da melatonina resultam 

de uma ação direta sobre as células endoteliais e não sobre os neutrófilos, o que 

foi comprovado em experimentos de adesão “in vitro” onde a melatonina inibe 

o aumento da aderência de neutrófilos induzido por LTB4 em culturas de 

células endoteliais (Lotufo et al., 2006). O conjunto destes dados “in vivo” 

demonstra ações da melatonina sobre as células endoteliais e indicam ainda, a 

presença de receptores de melatonina nestas células (Lotufo et al., 2001, 2006). 

O efeito da melatonina na inibição da interação neutrófilo-endotélio 

(Lotufo et al., 2001) que ocorre de maneira dependente do endotélio (Lotufo et 

al., 2006) não parece ser decorrente da inibição da produção de NO pela enzima 

constitutiva da NOS (Tamura et al., 2006). Em primeiro lugar, como já descrito 

anteriormente, o efeito da melatonina sobre o rolamento de neutrófilos é 

dependente da ativação de receptores MT2 de melatonina e as ações sobre a 

aderência, dependentes da ativação de receptores MT3 de melatonina, no 
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entanto, a inibição da produção de NO induzida por bradicinina (Tamura et al., 

2006) não ocorre de maneira dependente da ativação de receptores. 

A modulação do NO sobre a interação neutrófilo-endotélio é bastante 

controversa na literatura, e existem várias evidências que apontam que o NO 

inibe a migração de leucócitos. Já foi descrito, por exemplo, que o aumento do 

rolamento e da aderência de neutrófilos induzida por isquemia e reperfusão em 

mesentério de ratos é inibido por bradicinina e a adição do inibidor não seletivo 

da NOS, L-NAME, reverte este efeito (Shigematsu et al., 1999). O L-NAME 

também induz um aumento no rolamento e aderência de leucócitos em vênulas 

pós-capilares de mesentério de ratos (Davenpeck et al., 1994) e em artérias 

coronárias isoladas de coelhos (Lefer & Ma, 1993).  

Ao compararmos estes dados com a inibição da produção de NO 

(Tamura et al., 2006), poderíamos inferir que a melatonina através da inibição da 

produção de NO nas células endoteliais, estaria promovendo um aumento na 

interação neutrófilo-endotélio, o que contradiz os dados publicados por Lotufo 

e colaboradores (2001; 2006). Portanto, estes dados são bastante controversos e 

também existem evidências demonstrando que o NO promove um aumento na 

migração de leucócitos. Em ensaios “in vivo” de rolamento e aderência de 

leucócitos em endotélio venular de ratos induzidos pelo veneno de Bothrops 

jararaca, L-NAME, através da inibição das isoformas de NO, promove uma 

inibição no rolamento e na aderência de leucócitos ao endotélio tanto nas 

induzidas pelo veneno como nos níveis basais de rolamento (Farsky et al., 2004). 

Em ensaios “in vitro”, células endoteliais pré-tratadas com interleucina 1β 
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apresentam um aumento na migração de leucócitos, processo este potenciado 

com a adição de L-arginina e inibido pelo L-NAME (Isenberg, 2003). Com estes 

dados, podemos inferir que a melatonina mimetizando os efeitos do L-NAME 

promove a inibição da interação neutrófilo-endotélio.  

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

multimediados que dependem de uma série de fatores e não podem ser 

extrapolados sem o melhor entendimento dos fatos. Em resumo, os estudos 

acima descritos, analisaram os efeitos da melatonina sobre a produção de NO 

ou sobre a interação com leucócitos sugerindo uma ação direta deste hormônio 

sobre as células endoteliais. Até este momento, o mecanismo de ação da 

melatonina sobre a inibição da produção de NO ainda não havia sido 

elucidado, assim como a relevância funcional sobre este efeito. 

Portanto, fez-se necessário o melhor entendimento dos efeitos da 

melatonina sobre as células endoteliais em cultura, através da investigação dos 

possíveis mecanismos de ação envolvidos e dos efeitos decorrentes da inibição 

da produção de NO, permitindo dessa forma que se conheça o efeito deste 

hormônio sobre a função endotelial. 

Outro ponto importante é que o efeito da melatonina sobre a produção 

de NO proveniente da enzima iNOS em células endoteliais, o qual também não 

havia sido investigado até este momento, e tendo em vista a importância desse 

controle endotelial sobre processos de defesa do organismo, também decidimos 

investigar os possíveis efeitos da melatonina sobre a ativação da enzima iNOS 

utilizando, neste caso, o modelo do LPS. 
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CONCLUSÕES 

1. A melatonina (1 nM) inibe a produção de GMPc em células endoteliais em 

cultura e a vasodilatação “in vivo” em arteríolas, ambos os efeitos são 

induzidos por bradicinina e dependentes da produção constitutiva de NO. 

2. Agonistas que induzem a produção constitutiva de NO (eNOS) através da 

ativação de receptores acoplados à proteína G, como bradicinina, histamina, 

carbacol e ATP (via P2Y1), são inibidos por melatonina (1 nM) de maneira 

independente da ativação de receptores de melatonina. 

3. Este efeito é resultante da inibição da liberação de cálcio de estoques 

intracelulares e não da inibição do influxo de cálcio do meio extracelular. 

4. LPS induz a expressão da iNOS que promove um maior aumento na 

produção de NO quando comparado aos agonistas que atuam sobre a 

eNOS. 

5. A melatonina inibe a produção de NO induzida por LPS de maneira 

concentração-dependente, mas diferente do observado na eNOS, a 

melatonina só é capaz de inibir em concentrações da ordem de µM (1-10 

µM), também de maneira independente da ativação de receptores de 

melatonina. Este efeito é devido a inibição da translocação do NF-κB ao 

núcleo o que impede a expressão da iNOS. 

6. A vasodilatação de anéis de aorta induzida por LPS é dependente da 

presença da camada endotelial e da ativação do NF-κB. A melatonina inibe 

esta vasodilatação. 

A melatonina atua sobre as células endoteliais, em concentrações 

compatíveis com as encontradas na circulação durante o pico noturno de 

produção pela pineal, inibindo a produção constitutiva de NO; também atua 

em altas concentrações inibindo a iNOS, concentrações estas que podem ser 

atingidas no endotélio, por exemplo, pela produção por células 

imunocompetentes durante processos de injúria. Os dados aqui apresentados 

demonstram que as células endoteliais estão capacitadas para reconhecer os 

níveis circulantes de melatonina e responder de maneira extremamente 

organizada de acordo com a necessidade do organismo. 
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