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RESUMO 
 

Ferreira ACF. Avaliação das alterações causadas pelo câncer sobre a produção de melatonina 

na glândula pineal [tese]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo; 2007. 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar os mecanismos que alteram a produção de melatonina na 

glândula pineal durante o processo de caquexia associada ao câncer e o papel de citocinas 

neste contexto. O modelo tumoral utilizado foi o Tumor de Walker 256, modelo experimental 

de caquexia bastante utilizado. Dentre as técnicas utilizadas para analisar o metabolismo da 

pineal, no que se refere à produção de melatonina, pode-se destacar as análises de atividade 

enzimática das principais enzimas que participam da via de síntese desse hormônio, assim 

como as análises de expressão gênica dessas enzimas através de RT-PCR. Também foi 

utilizada a técnica de cromatografia (HPLC) para avaliar a concentração de melatonina e seus 

precursores na pineal. Para o estudo in vitro, foram preparadas culturas de glândulas pineal, 

onde estas eram estimuladas com noradrenalina (NOR) associada ou não á pré-incubação com 

diferentes citocinas (TNF-α, IL-6 e IFN-γ). Dentre os resultados pode-se destacar o aumento 

de 2,38 vezes na produção de melatonina no grupo inoculado com tumor (GT) no ZT 

(“Zeitgeber Time”) 14 em relação ao grupo controle (GC). Neste mesmo grupo a atividade da 

enzima AA-NAT foi 2 vezes maior e sua expressão gênica apresentou aumento de 

aproximadamente 110%. Porém, quando as glândulas foram isoladas e colocadas em cultura, 

a glândula do GT produziu 33,4% menos melatonina. Esses resultados indicam uma hiper-

estimulação da via de sinalização intracelular, disparada pela NOR, que promove o aumento 

da síntese de melatonina no início da noite, nos animais inoculados com o tumor. Além disso, 

sugerem que fatores na circulação do rato portador do tumor estão envolvidos nesta regulação. 

Dentre os produtos alterados na circulação do GT, as citocinas pró-inflamatórias merecem 

uma atenção especial. O TNF-α foi capaz de modular a síntese de melatonina em cultura de 

pineal, porém, sua ação se mostrou complexa e tempo-dependente da estimulação 

noradrenérgica. Um efeito estimulatório foi predominante 2 h após o inicio da estimulação 

com NOR (aumento de 107,33%), já 4 h após estímulo prevaleceu um efeito inibitório 

(redução de 41%). Dessa forma, o TNF-α é um forte candidato a participar da modulação 

promovida pelo estabelecimento da síndrome da caquexia sobre a produção de melatonina in 

vivo. Porém, sozinho, não reproduz totalmente o fenômeno encontrado in vivo, indicando, 



 

como esperado, a ação de diversos fatores nessa modulação. Como a melatonina é um 

hormônio que transmite informações circadianas e sazonais para todo o organismo, 

sincronizando os processos fisiológicos e metabólicos com as variações anuais e diárias do 

fotoperíodo, incluindo o metabolismo energético, é possível assumir que mudanças no perfil 

de secreção desse hormônio podem colaborar para uma perda da homeostase que facilitaria a 

instalação de síndromes metabólicas como a caquexia. 

  

 

Palavras-chave: Melatonina, glândula pineal, caquexia, tumor de Walker 256, TNF-α, 

arilalquilamina N-acetiltransferase, noradrenalina. 



 

ABSTRACT  
 

Ferreira ACF. Evaluation of alterations caused by cancer on melatonin production in the 

pineal gland [thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo; 2007. 

 

 

The purpose of this work was to investigate the mechanisms that lead to changes in melatonin 

synthesis in the pineal gland during cancer-related cachexia and the involvement of cytokines 

in this context. The tumoral model used was Walker 256 tumor, a well known cachexia-

inducing tumor. The main techniques used to analyze pineal gland metabolism, related to 

melatonin synthesis, were the assessment of the activity of enzymes that participate in 

melatonin production, as well as, the gene expression of those proteins by RT-PCR. 

Chromatography (HPLC) was also utilized to evaluate melatonin and it precursor’s levels in 

the pineal gland. For the in vitro study, pineal gland cultures were performed and glands were 

stimulated with noradrenalin (NOR) associated or not to cytokine pre-incubation (TNF-α, IL-

6 e IFN-γ). An increase of 2.38 fold in melatonin synthesis was found in the tumor-bearing 

rats group (GT) at ZT (“Zeitgeber Time”) 14, comparing with the control group (GC). In the 

same group arylalkylamine-N-acetyltransferase (AA-NAT) activity was 2 times higher and its 

expression increased by around 110%. However, when glands were isolated and cultivated, 

melatonin synthesis was 33.4% lower. These results indicate a hyper-stimulation of the 

intracellular signalization pathway, trigged by NOR, promoting melatonin synthesis increase 

at the beginning of the night in tumor-bearing rats. Besides, they suggest that factors from 

tumor-bearing rat’s circulation are involved in this regulation. Among the altered factors from 

GT circulation, pro-inflammatory cytokines deserve a special attention. TNF-α was capable 

to modulate melatonin synthesis in pineal gland culture; however, its action appeared to be 

complex and time-dependent on noradrenergic stimulation of the pineal gland. A stimulatory 

effect was predominant 2 hours after NOR in vitro stimulation (increase of 107.33%), but 4 

hours after, an inhibitory effect prevailed (reduction of 41%). Therefore, TNF-α is a strong 

candidate to participate in cachexia-related modulation of melatonin production. However, 

TNF-α alone does not reproduce completely the phenomenon found in vivo, indicating, as 

expected, the action of multiple factors in this modulation. Melatonin transmits circadian and 

seasonal information to all organs and cells, synchronizing physiological processes and 



 

metabolism, including energy metabolism. Therefore, it seems quite reasonable to assume that 

changes in its secretion profile would lead to a loss of metabolic control that facilitates the 

installation of metabolic syndromes-related changes.  

 

 

Key words: melatonin, pineal gland, cachexia, Walker 256 tumor, TNF-α, arylalkylamine-N-

acetyltransferase and noradrenalin 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 A GLÂNDULA PINEAL 

As diferentes concepções filosóficas e científicas que predominaram no decorrer da 

história da ciência determinaram o estudo da glândula pineal ao longo do tempo, enfatizando 

uma ou outra de suas características funcionais. A primeira descrição e as primeiras 

especulações sobre a função da glândula pineal são encontradas nos “Voluminous Writings” 

de Galeno (aproximadamente 130-210 d.C.). No século XVII, René Descartes (1596-1650) 

discutiu a glândula pineal e deu-lhe a atribuição cartesiana de “sede da alma”, tendo um papel 

fisiológico importante no controle dos movimentos corpóreos. 

Pouco progresso foi feito no estudo científico da pineal até a segunda metade do 

século XIX quando ela ressurge na história científica contemporânea a partir do livro de Kitay 

& Altschule de 1954, que através de uma revisão extensa da literatura recoloca a glândula 

pineal como objeto de estudo das Ciências Biológicas e das Ciências Médicas. O marco 

seguinte ocorreu, sem dúvida, em 1958 e 1959, com o isolamento e caracterização da 

melatonina como um hormônio da glândula pineal. A partir daí, inúmeros estudos foram 

desenvolvidos para esclarecer o papel funcional da pineal e de seus produtos de secreção, 

especialmente da melatonina. 

 Estes estudos mostraram que a glândula pineal, em particular seu principal hormônio, 

a melatonina, pode agir sobre praticamente qualquer sistema fisiológico e faz parte do plano 

geral de organização de todos os vertebrados. De mesma origem embriológica que os olhos 

laterais, o órgão pineal de peixes, anfíbios, répteis e algumas aves é diretamente fotossensível, 

sendo os pinealócitos estruturas semelhantes aos fotoceptores da retina de mamíferos. Nestas 

mesmas classes, além de sua característica endócrina, a glândula pineal mantém conexões, 

tanto aferentes quanto eferentes, com o sistema nervoso central (SNC) através do pedúnculo 

pineal. Em mamíferos, no entanto, apesar de manter seu caráter endócrino, os pinealócitos 

perdem sua capacidade fotorreceptiva e a pineal passa a estar sob o controle do SNC 

principalmente através do simpático cervical. E as influências do ciclo de iluminação 

ambiental passam a se dar de forma indireta, através de projeções da retina para estruturas 

diencefálicas que se projetam para os neurônios pré-ganglionares através da inervação 

simpática periférica, atingindo a glândula pineal. 

 De forma direta ou indireta, a produção hormonal da glândula pineal é controlada pelo 

ciclo de iluminação ambiental característico do dia e da noite em todos os vertebrados. Esse 
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controle é tal que, na enorme maioria das espécies estudadas (seja de atividade diurna, 

noturna ou crepuscular), a produção de melatonina é exclusivamente noturna e a magnitude e 

duração de sua concentração no extracelular está na estrita dependência da duração do período 

de escuro (escotoperíodo) da alternância dia-noite (Fig. 1A). Dessa forma, a melatonina 

circulante tem, também, seu perfil plasmático variável de acordo com as noites mais longas 

ou mais curtas típicas das diversas estações do ano (Fig. 1B). 

 Essa característica do perfil de produção de melatonina permite à pineal exercer seu 

principal papel fisiológico: sinalizar para o meio interno, pela presença e ausência diária da 

melatonina na circulação e nos diversos líquidos corpóreos, se é noite ou dia no meio externo 

e, através da duração do seu perfil secretório noturno, qual é a estação do ano. Esse fato, 

associado à possibilidade de, em algumas espécies, outros fatores cíclicos ambientais, como a 

temperatura e a disponibilidade de alimentos, poderem modular o ciclo de produção de 

melatonina pela glândula pineal, faz dela a principal estrutura reguladora dos processos 

fisiológicos necessários à adaptação dos animais aos aspectos temporais cíclicos de seu nicho 

ecológico: dia ou noite, primavera, verão, outono ou inverno. 

 Outra característica importante a ser considerada é a variação característica do perfil 

plasmático diário da melatonina ao longo do desenvolvimento ontogenético dos mamíferos: a 

sua produção e secreção são máximas na infância, apresentam uma pequena redução na 

puberdade, estabilizam-se na fase de adulto jovem, reduzindo consideravelmente em animais 

idosos (Fig. 1C). Essa característica de produção e secreção da melatonina pela pineal fazem 

dela, adicionalmente, um importante marcador temporal ontogenético, promovendo processos 

adaptativos desde a infância até a velhice. 

 Em função desse papel de temporizador do meio interno (diário, sazonal e 

ontogenético), não é de se estranhar, assim, que a glândula pineal, através principalmente da 

secreção da melatonina, esteja envolvida na regulação das mais diversas funções 

fundamentais para a sobrevivência do indivíduo e da espécie: regulação endócrina em geral, 

metabólica, reprodutiva, do ciclo atividade-repouso, do sistema imunológico, cardiovascular, 

entre outras. 



1. Introdução 21

 
 

 

1.2 A MELATONINA 

 A melatonina (N-acetil 5-metoxitriptamina) é uma indolamina de peso molecular 

232,3. A cadeia bioquímica de sua síntese inicia-se com a transformação de triptofano (TRP) 

em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela enzima triptofano hidroxilase (TPH, E.C.1.14.16.4). O 

5-HTP, sob ação da descarboxilase de L-aminoácidos aromáticos (E.C.4.1.1.28), é 

transformado então em serotonina (5-HT). A 5-HT, por sua vez, é convertida em N-

acetilserotonina (NAS) pela ação da arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT, EC 

2.3.1.87). A NAS  tem o grupamento hidroxila transformado em metoxi pela enzima hidroxi-

indol-O-metiltransferase (HIOMT, E.C.2.1.1.4) dando origem à melatonina (Sugden, 1989) 

(Fig. 2).  

 

 
 

Figura 2: Via de síntese de melatonina na glândula pineal 
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Fig. 1: Representação esquemática das variações características da produção de 
melatonina. A) variação circadiana; B) variação sazonal; C) Variação ontogenética. 
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A vida média da melatonina circulante é de aproximadamente 20 minutos e sua 

metabolização periférica se dá essencialmente pela transformação hepática (aproximadamente 

90% da melatonina circulante) em 6-hidroximelatonina, que, após conjugação com sulfatos (a 

maior parte) ou com glucoronídeos, é excretada na urina (Brown et al., 1991; Kopin et al., 

1961; Kveder, Mc Isaac, 1961). O metabólito urinário, 6-sulfatoximelatonina, é um 

importante elemento usado em estudos clínicos não invasivos (Hirata et al., 1974). No SNC e 

na própria glândula pineal, a melatonina pode ser transformada em quinuraminas sob a ação 

da 2,3 indolamina dioxigenase (Hirata et al., 1974) (fig. 3). 

 

 
  

 

A molécula da melatonina possui uma característica química de anfifilicidade devido à 

presença de grupamentos metoxi, no carbono 5, e do grupamento acil, ligado ao nitrogênio do 

grupo amina (fig.4). Isto é, a melatonina tem a propriedade de difundir-se, com igual 

capacidade tanto em meios hidrofílicos quanto lipofílicos. 

MELATONINA

 CH2CH2NHCOCH3 

NH 

CH3O 

CH2CH2NHCOCH3 CH3O 

N
H 

HO 
6-Hidroximelatonina 

6-O-Conjugados 

COCH2CH2NHCOCH3

NHCO 

CH3O 

N-Acetil-N-Formil-5-Metoxiquinuramina 

COCH2CH2NHCOCH3 

NH2 

CH3O 

N-Acetil-5-Metoxiquinuramina 

2,3-indolamina dioxigenase

      Tecido hepático                                          Tecido nervoso 

Figura 3:  Vias de degradação da melatonina. 
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Dessa forma, a melatonina, uma vez produzida na glândula pineal, é imediatamente 

secretada e liberada nos espaços perivasculares da glândula, difundindo-se daí para a 

circulação. Em ratos, a melatonina liquórica parece vir tanto através da circulação sanguínea 

quanto por secreção direta da glândula no recesso pineal. O seu transporte plasmático se dá 

principalmente ligado a proteínas, em especial a albumina. Assim, a mensagem hormonal 

transmitida pela glândula pineal é distribuída rapidamente pela circulação sistêmica a todas as 

estruturas centrais e periféricas e a melatonina pode ser encontrada em todos os 

compartimentos do organismo. 

O pico noturno da concentração plasmática é, no rato, de aproximadamente 100 pg/ml 

(0,43 x 10PP

-9
PP M). No entanto, deve-se ter cuidado ao considerar esta como a única dose 

“fisiológica”, uma vez que em certos tecidos e compartimentos a melatonina pode ser 

encontrada em concentrações mais altas (até 1000 vezes maior), como no líquor, por exemplo. 

Outra característica importante da molécula de melatonina é a alta capacidade de doar 

elétrons dos carbonos 2 e 3 do anel pirrólico (fig. 4). Isso confere à melatonina uma alta 

capacidade redutora ou anti-oxidante. Ela é considerada um dos mais poderosos agentes anti-

oxidantes naturais. 

 A melatonina é uma molécula ubiqüamente encontrada nos seres vivos. Ela pode ser 

encontrada em seres procariotos e eucariotos (unicelulares e pluricelulares) e diferentes 

mecanismos de ação mediam a função dessa molécula. Assim, dependendo do local de sua 

produção e da organização do ser vivo considerado, ela pode agir intracrinamente, isto é, agir 

no interior da própria célula que a produz. Da mesma maneira, ela pode sair da célula que a 

produz e exercer ações autócrinas (na própria célula), parácrinas (em células vizinhas) e 

endócrinas (em células-alvo localizadas à distância). No processo evolutivo a melatonina, 

Fig. 4: Molécula de Melatonina 
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inicialmente, tinha como mecanismo de ação apenas a interação molécula a molécula, 

exercendo importante papel anti-oxidante e de regulação enzimática e, posteriormente, passou 

a interagir com moléculas receptoras específicas, seja de membrana, seja nucleares. 

Dentre suas ações intracelulares diretas pode-se ressaltar, além de seu papel anti-

oxidante, sua ação na mobilização de mecanismos reparadores do DNA; regulatória direta da 

atividade de várias enzimas; intra-mitocondrial, regulando o metabolismo oxidativo, o 

transporte de elétrons; além de regular processos de apoptose celular. 

Em seres mais complexos como os vertebrados, além da melatonina ter produção e 

ação localizadas em diversos tecidos (retina, células do trato gastrointestinal, células 

imunocompetentes, células da medula óssea, etc), através de ações autócrinas ou parácrinas, 

ela passa a ser produzida centralmente, numa glândula endócrina, a pineal, e passa a ter uma 

ação hormonal sistêmica, agindo, portanto, em células-alvo localizadas à distância e 

caracterizadas pela presença de receptores específicos. 

 

 

1.3 RECEPTORES MELATONINÉRGICOS 

 Como dito acima, existem receptores específicos para a melatonina tanto de membrana 

quanto nucleares. 

 Nos mamíferos estão bem caracterizados três tipos de receptores de membrana, dois 

dos quais já clonados (Reppert et al., 1994, 1995). Os receptores de alta afinidade, MTB1 B e MTB2 B 

pertencem à superfamília dos receptores ligados à proteína G. Em particular, ligam-se à 

proteína GBi B, que promove uma redução na produção do AMPc. No caso do MTB1 B, além de 

ligar-se à GBi B, o receptor tem afinidade pela proteína GBq/11,B o que lhe confere a característica de, 

dependendo das circunstâncias, aumentar a produção de diacilglicerol e IPB3 B, podendo 

aumentar a concentração intracelular de cálcio e a atividade da proteína quinase C (PKC). Por 

outro lado, está demonstrado em vários sistemas que a melatonina, mediada pelo receptor 

MTB1 B, pode ativar correntes retificadoras de potássio, diminuindo a despolarização celular e 

resultando numa redução do influxo de cálcio através dos canais de cálcio dependentes de 

voltagem. Os mecanismos mobilizados pela GBi B quando o receptor MTB2 B é ativado também 

podem resultar numa redução do GMPc. Além disso, sabe-se que a mobilização de proteínas 

GBi B implica, em muitos sistemas, como no caso dos receptores de melatonina, na mobilização 

de dois mecanismos de transdução intracelular: um dependente do componente α (inibição da 

adenilato ciclase) e outro dependente do componente βγ, resultando na ativação da fosfolipase 

C. 
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 Os receptores de alta afinidade estão distribuídos por todo o organismo, desde o SNC, 

onde está presente em várias estruturas, até a periferia do organismo, em muitos órgãos e 

tecidos. 

 O terceiro tipo de receptor de membrana para melatonina existente em mamíferos é o 

MTB3 B, um receptor cuja estrutura molecular é muito parecida com uma enzima, a quinona 

redutase, e cujas ações não estão completamente esclarecidas (Nosjean et al., 2000). 

 O receptor nuclear conhecido para a melatonina é um dos receptores órfãos da família 

dos receptores de ácido retinóico do tipo RZR/ROR α. Alguns dos efeitos atribuídos a essa 

interação são a expressão da enzima lipo-oxigenase e de enzimas anti-oxidantes, e a síntese de 

interleucina 2 (IL-2) e de seu receptor (revisão em Smirnov, 2001). 

 

 

1.4 VIAS E MECANISMOS DE SÍNTESE DE MELATONINA PELA GLÂNDULA PINEAL 

 A via neural que regula a síntese de melatonina em mamíferos (fig. 5) inicia-se no 

núcleo supraquiasmático (SCN) e envolve o núcleo paraventricular hipotalâmico (PVH), a 

coluna intermediolateral da medula espinhal (IML) e o gânglio cervical superior (SCG) 

(Moore, Klein, 1974; Klein, Moore, 1979; Moore, 1996; Larsen, 1999; Teclemariam-Mesbah 

et al., 1999). O SCN recebe a informação de luminosidade através do trato retino-

hipotalâmico (RHP), que o liga à retina. Então, durante o dia, quando a luminosidade incide 

na retina, o RHP estimula o SCN, que por sua vez inibe o PVH, bloqueando toda a via 

subseqüente. Já durante a noite, com a ausência de luz, não ocorre estimulação do SCN, que 

então interrompe a inibição sobre o PVH e este pode assim estimular a IML. Em seguida 

ocorre a estimulação do SCG, que através do nervo conário promove a liberação de 

noradrenalina (NOR) nos terminais simpáticos da glândula pineal. Sendo NOR o estimulador 

fisiológico da produção de melatonina, essa via neural garante a característica de produção 

exclusivamente noturna deste hormônio (revisão em Simonneaux, Ribelayga, 2003).   
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A noradrenalina liberada nas proximidades dos pinealócitos no período noturno liga-se 

a receptores α e β-adrenérgicos presentes na membrana dessas células (fig. 5). A partir da 

interação com os receptores β (subtipo β B1B) há indução do aumento do AMPc intracelular 

através da ativação de uma proteína G estimulatória (Gs) e da enzima adenilato ciclase. A 

ativação dos receptores α (sub-tipo α B1BB) ativa uma proteína Gq ligada à estimulação da 

fosfolipase C, gerando IPB3B e diacilglicerol. O IPB3B, atuando em seus receptores no retículo 

endoplasmático, induz a liberação do cálcio desses estoques, tendo como conseqüência um 

aumento do cálcio citoplasmático. O aumento do cálcio induzido por noradrenalina 

caracteriza-se por um pico seguido de um platô. A rápida elevação do cálcio deve-se à 

liberação do retículo (Schaad et al., 1995) e o platô que se segue parece dever-se à entrada de 

cálcio pelos canais da membrana plasmática responsáveis pela reposição dos estoques 

intracelulares (os “SOCs”) (Gomperts et al., 2002). 

  

Figura 5: Esquema de corte sagital do cérebro de um rato mostrando a via neural 
responsável pelo controle da síntese de melatonina na glândula pineal. RHT - trato 
retino-hipotalâmico; SCN - núcleo supraquiasmático; PVH – núcleo paraventricular 
hipotalâmico; IML - coluna intermediolateral da medula espinhal;  SCG - gânglio 
cervical superior; P – glândula pineal; NOR – noradrenalina. 
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O cálcio e o diacilglicerol ativam a PKC, a qual potencia o aumento do AMPc já 

induzido pela estimulação β-adrenérgica. Este efeito pode ocorrer pela fosforilação da 

adenilato ciclase ou da proteína Gs (Klein et al., 1983; Sugden, 1989; Sugden et al., 1985, 

1986, 1987). O cálcio tem um papel potenciador da síntese do AMPc intracelular também por 

atuar através do complexo cálcio/calmodulina na ativação da adenilato ciclase, que na 

glândula pineal foi caracterizada como do tipo 1 (Anholt, 1994; Tzavara et al., 1996). 

 No rato o AMPc ativa a proteína quinase A do tipo II (PKA) (Maronde et al., 1999), 

que fosforila um fator de transcrição, a proteína CREB (“cAMP response element binding”), 

que, assim fosforilada, promove a ativação da transcrição e tradução gênica da enzima passo-

limitante da síntese de melatonina, a AA-NAT. A presença da CREB fosforilada é muito 

importante também para a manutenção da atividade da AA-NAT, pois, quando a CREB é 

desfosforilada, se tem uma rápida queda na atividade da enzima (Klein et al., 1996; Koch et 

al., 2003; Roseboom, Klein, 1995; Tamotsu et al., 1995).  

O CREB fosforilado também estimula a transcrição do gene do receptor βB1 

Badrenérgico (β1 ADR), o que vai potencializar a estimulação noradrenérgica (Collins et al, 

1993). Entretanto, a estimulação adrenérgica via CREB induz também a síntese de fatores de 
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Fig. 6: Esquema mostrando a via de sinalização intracelular, estimulada pela NOR, que 
promove o aumento  da síntese de melatonina na glândula pineal. 
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transcrição negativos na glândula pineal, sendo um dos mais importantes o ICER (“inducible 

cAMP early repressor”), que tem um papel inibitório da transcrição do gene da AA-NAT. O 

RNAm do ICER exibe um ritmo circadiano na pineal do rato, com um pico na segunda 

metade da noite, precedendo o declínio da síntese de melatonina. Além do ICER, o AMPc 

estimula a síntese de outros fatores de transcrição negativos como do Fra-2 e JunB, que 

também poderiam estar promovendo a queda circadiana da atividade da AA-NAT (Baler & 

Klein, 1995; Spessert et al., 2000). 

A concentração de triptofano na pineal é maior do que em qualquer parte do SNC. O 

transporte de triptofano no SNC se dá através de um sistema de transporte de aminoácidos 

neutros, e, assim, um sistema semelhante a esse poderia estar carregando o triptofano para 

dentro dos pinealócitos (Sugden et al., 1989). A enzima TPH é responsável pela 

transformação de triptofano em 5-HTP e é a enzima passo-limitante na síntese da 5-HT. Essa 

enzima não parece estar saturada com relação ao seu substrato uma vez que a administração 

de triptofano produz um aumento dos níveis de 5-HT na pineal (Young &Anderson, 1982). 

Na glândula pineal do rato a enzima TPH apresenta um ritmo circadiano de atividade, 

com valores mais elevados no período noturno, fazendo com que a síntese de 5-

hidroxitriptofano concentre-se durante a noite. Esse aumento de cerca de 2 vezes na atividade 

durante à noite deve-se tanto à sua síntese aumentada, pela indução de transcrição gênica e 

síntese protéica, como à ativação da enzima por fosforilação (Besançon et al., 1996; Sitaram, 

Lees, 1978; Shibuya et al., 1978). Tanto o ritmo do RNAm da TPH como o ritmo da 

atividade da enzima são induzidos por estimulação noradrenérgica, através da via do AMPc e 

PKA. A PKA, pela fosforilação da proteína CREB promove a transcrição da enzima TPH 

(Boadle-Biber, 1980; Ehret et al., 1991; Shein, Wurtman, 1971; Sitaram, Lees, 1984). A 

fosforilação da TPH pode ser feita pela PKA, pela quinase dependente de cálcio e 

calmodulina (CaMK) e pela PKC (Ehret et al., 1989, 1991; Johansen et al., 1995, 1996; Kuhn 

et al., 1978; Simonneaux, Ribelayga, 2003) 

A regulação da atividade da TPH também é feita através de sua associação com a 

proteína 14-3-3. A TPH  fosforilada pela CaMK, PKC ou pela PKA liga-se à proteína 14-3-3, 

aumentando, assim, a sua atividade e impedindo a sua desfosforilação (Ichimura et al., 1987, 

1995; Banik et al., 1997; Klein et al., 2003). Baltatu et al. (2000) demonstraram que a 

expressão da TPH está, também, na dependência de uma ação da Angiotensina II em 

receptores do tipo AT1. 

A atividade da enzima TPH é dependente de oxigênio, requer a pteridina reduzida 

como um co-fator e, também, o grupamento tiol parece estar envolvido na modulação de sua 
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atividade (Frazer, Hensler, 1994). Ainda, a sua atividade pode ser estimulada por FePP

2+
PP e 

ditiotreitol, e pelos fosfolipídeos de membrana, através da indução de sua associação à 

membrana plasmática (Hamon et al., 1978; Imai et al., 1989; Kuhn et al., 1978). 

A concentração de 5-HT na glândula pineal é mais alta do que em qualquer outro 

tecido corpóreo. A 5-HT apresenta uma variação circadiana, com altas concentrações durante 

o período claro e baixas concentrações no período escuro (Klein et al., 1992; Mefford et al., 

1983). A enzima conversora do 5-HTP em 5-HT, a descarboxilase de L-aminoácidos 

aromáticos, parece ser a mesma que atua na descarboxilação da DOPA produzindo dopamina 

(Frazer e Hensler, 1994). 

A redução de 5-HT à noite deve-se a dois fatores: a ativação da AA-NAT pela 

estimulação noradrenérgica, transformando-o em NAS; e a liberação de 5-HT das glândulas 

pineais, também induzida pela estimulação noradrenérgica (Walker, Aloyo, 1985; Aloyo, 

Walker, 1987; Aloyo, Walker, 1988). A ocorrência de secreção de 5-HT também é facilitada 

pela sua localização intracelular em vesículas citoplasmáticas semelhantes a estruturas 

secretórias (Juillard, Collin, 1980). 

A 5-HT secretada tem papel na própria pineal, atuando através dos seus receptores do 

tipo 5-HT2 e aumentando a síntese de melatonina induzida por noradrenalina (Aloyo, Walker, 

1988; Olcese, Munker, 1994; Sugden, 1990).  

Durante o dia (ou na ausência de estimulação noradrenérgica quando de glândulas em 

cultura), a 5-HT dos pinealócitos é desviada para a via desaminativa-oxidativa, onde sofre a 

ação da MAO B (E.C.1.4.3.4.; monoamina: O2 oxidoredutase), sendo transformada em 5-

hidroxi-indolaldeído, que, sob a ação da aldeído desidrogenase (E.C.1.2.1.3), transforma-se 

em ácido 5-hidroxi-indolacético ou, sob ação da álcool desidrogenase (E.C.1.1.1.2), 

transforma-se em 5-hidroxitriptofol. Estes dois produtos podem ser O-metilados sob a ação da 

HIOMT, produzindo, respectivamente, o ácido 5-metoxi-indolacético e 5-metoxitriptofol 

(Klein et al., 1981). 

A AA-NAT é a enzima passo-limitante da síntese de melatonina, pois ela apresenta 

um aumento de 100 vezes na sua atividade no período noturno, deslocando o metabolismo da 

5-HT para a produção de NAS e, em seguida, melatonina. 

Trata-se de uma enzima instável e cuja manutenção da atividade depende de muitos 

fatores. Quando cessa a estimulação simpática, se administra antagonistas adrenérgicos ou se 

submete o animal a uma fotoestimulação no meio da noite, a atividade da AA-NAT cai com 

uma meia vida de aproximadamente 3 min (Cipolla-Neto, Afeche, 1999; Deguchi, Axelrod, 

1972; Klein, Weller, 1972; Klein et al., 1978; Parfitt et al., 1976). 
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A estabilização da atividade desta enzima deve-se à presença do AMPc em níveis 

elevados durante todo o período noturno. A ativação da PKA pelo AMPc leva à fosforilação 

da enzima em dois sítios específicos localizados no N-terminal e no C-terminal. Quando a 

AA-NAT está fosforilada, ocorre ligação da mesma com a proteína 14-3-3, ligação essa que 

se dá através do sítio da enzima fosforilado pela PKA, formando, então, um complexo AA-

NAT-14-3-3 (Ganguly et al., 2001). Essa associação impede que a AA-NAT seja 

metabolizada por um mecanismo de proteólise proteassomal (Gastel et al; 1998). Além disso, 

a proteína 14-3-3 promove aumento da atividade da AA-NAT. 

O rápido aumento na formação de AMPc no início da estimulação noradrenérgica 

provavelmente é necessário para induzir a transcrição e tradução do RNAm da enzima AA-

NAT e as concentrações menores de AMPc devem ser adequadas para manter a atividade da 

AA-NAT, impedindo a sua proteólise (Sugden, 1989). 

Em algumas espécies de mamíferos, como ovinos e primatas, o principal mecanismo 

de ativação da AA-NAT se dá pela inibição da proteólise proteassomal à noite, sendo muito 

pequena a variação diária do RNAm da enzima (Garidou et al., 2001; Gastel et al; 1998). 

A atividade da enzima HIOMT no período noturno apresenta um aumento de 1,5 

vezes, enquanto o seu RNAm tem um aumento de 2 vezes (Ribelayga et al., 1999; 

Simonneaux, Ribelayga, 2003).  

Os mecanismos envolvidos na regulação desta enzima são muito complexos. Por um 

lado, o ritmo circadiano do RNAm da HIOMT é dependente da estimulação adrenérgica, da 

ativação do receptor β-adrenérgico e do aumento na concentração de AMPc. Já a regulação 

do ritmo de atividade da enzima HIOMT parece ser dependente de eventos pós-

transcricionais, induzidos por neurotransmissores que aumentam o cálcio (Simonneaux et al., 

1999). 

O neuropeptídio Y (NPY) tem um efeito estimulatório sobre a atividade da HIOMT, 

potenciando a síntese de melatonina (Ribelayga et al., 1997). Esse efeito estimulatório se dá 

pela entrada de cálcio nos pinealócitos. O NPY também está envolvido na regulação do ritmo 

de atividade da HIOMT. Estudos in vivo demonstraram que a atividade da HIOMT é 

significantemente correlacionada com a concentração do NPY, que tem um ritmo diário e 

sazonal (Shinohara, Inouye, 1994).  

A regulação adrenérgica da atividade da HIOMT, diferentemente da AA-NAT e da 

TPH, parece ocorrer em longo prazo, pois em trabalhos com animais expostos à luz constante 

ou que tiveram removidos os seus gânglios cervicais superiores verificou-se que houve uma 
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redução na atividade da HIOMT, mas os níveis basais dos RNAs da enzima não estavam 

alterados (Sugden, 1989). 

 

  

1.5 AÇÕES FISIOLÓGICAS DA MELATONINA 

Atualmente sabemos que a melatonina é um hormônio que possui diferentes funções; 

atuando como um agente endócrino ou parácrino (Stefulj et al., 2001). Como função mais 

abrangente, a melatonina ajusta a resposta do organismo às condições de escuro, permitindo 

que haja uma adaptação às atividades e desempenhos noturnos de cada animal. Na maioria 

dos órgãos e tecidos a chegada da melatonina ocorre pela via circulatória e, portanto, reflete a 

atividade da glândula pineal.  

Além de sua ação hormonal sobre ritmos diários, a melatonina pode ainda 

desempenhar várias outras funções fisiológicas. 

A melatonina está envolvida na adaptação sazonal das funções reprodutivas (Bittman 

et al., 1983; Hazlerigg et al., 1996b; Malpaux et al., 1998). Esse efeito envolve a modulação 

da secreção do hormônio luteinizante pela sua ação no hipotálamo (Malpaux et al., 1998). Na 

década de 1950 acreditava-se que a ação fisiológica da glândula pineal estava ligada apenas à 

reprodução (Reiter, 1980). Numerosas publicações sugeriam que a melatonina tinha ação pró-

gonadotrófica, enquanto outras, não menos relevantes em número, apontavam a ação do 

hormônio da pineal como anti-gonadotrófico. Nos anos 60 constatou-se que em animais de 

longo período de gestação (ex. ovinos) a melatonina é um hormônio pró-gonadotrófico, 

enquanto em animais com curtos períodos de gestação (hamster) a melatonina é 

antigonadotrófica (Markus et al., 2003). 

Na retina, a melatonina possui uma função parácrina, sendo produzida de forma 

rítmica e local, e tem como função adaptar os animais ao escuro. A melatonina inibe a 

liberação de dopamina (Dubocovich, 1983) e esta inibição provoca uma modificação da 

adaptação à luz induzida pela dopamina e, portanto, a fotopercepção. Estas observações 

permitem sugerir que a melatonina é o neurotransmissor retiniano que induz a visão de noite e 

diferente da dopamina, que induz a visão de dia (Cahill, Besharse, 1995). 

Na década passada, descobriu-se que a melatonina é um forte e efetivo eliminador 

(“scavenger”) de radicais livres e um antioxidante geral (Tan et al., 1993). Nos anos seguintes, 

esses efeitos da melatonina foram documentados em inúmeras publicações e foi demonstrado 

que ela reduz o dano oxidativo em vários modelos experimentais (Reiter et al., 2002; Tan et 

al., 2002; Reiter et al., 2000b; Allegra et al., 2003; Reiter et al., 2001). A melatonina 
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diretamente neutraliza várias espécies reativas de oxigênio e nitrogênio que são tóxicas para o 

organismo (Tan et al., 2002; Allegra et al., 2003) e, além disso, tem ações antioxidantes 

indiretas, incluindo a estimulação da síntese de outro importante antioxidante intracelular, a 

glutationa (GSH) (Urata et al., 1999). A melatonina ainda preserva a integridade funcional de 

outras enzimas antioxidantes, como a superoxide dismutase e catalase e pode também reduzir 

a geração de radicais livres na mitocôndria, melhorando a fosforilação oxidativa (Acuña-

Castroviejo et al., 2001; Reiter, 2003).  

Quanto aos efeitos da melatonina sobre o sistema imunológico, os primeiros estudos 

relataram que ratos pinealectomizados possuíam um timo estruturalmente modificado e que o 

tratamento com melatonina ou transplante de pineal preveniam a involução tímica em ratos 

velhos. Esses resultados levaram a concepção de que a melatonina poderia afetar o sistema 

imunológico (revisão em: Provinciali et al., 1996; Liebmann et al., 1997; Reiter et al., 2000a; 

Maestroni, 2001). In vivo, altas doses de melatonina exógena promove uma estimulação geral 

do sistema imunológico, aumentando a atividade de células T, o crescimento linfocitário, a 

resposta humoral, e pode inibir a involução tímica promovida pelo envelhecimento. In vitro, a 

melatonina também aumenta a atividade de células T “helper” e “natural killer” (NK), a 

produção de IL-2 e interferon gama, e a expressão gênica da IL-1 em monócitos humanos. 

Resumindo, a maioria dos autores concorda que a melatonina possui um efeito imuno-

estimulatório. Esse efeito pode ocorrer via ação direta da melatonina em seus receptores, já 

que receptores de melatonina foram identificados em vários tecidos do sistema imunológico. 

Além disso, a melatonina, agindo como um cronobiótico, pode estar envolvida na organização 

circadiana do sistema imunológico (Simonneaux, Ribelayga, 2003). Também já foi proposto 

que a melatonina pode mediar variações sazonais da função imune, que é aumentada em dias 

curtos, quando o pico noturno de melatonina é mais longo (Nelson, Drazen, 2000). 

A melatonina também já se mostrou envolvida em outros processos, dentre os quais: 1) 

metabolismo energético, já que possui a capacidade de potencializar a ação da insulina (Lima 

et al., 1994; Alonso-Vale et al., 2005);  2) regulação do desenvolvimento e plasticidade neural 

durante o desenvolvimento fetal e; 3) proteção cardio-vascular, já que age em vasos 

periféricos provocando vaso dilatação e possui ação anti-hipertensiva (TTSewerynek, 2005 TT).  

Por último, a melatonina também é utilizada farmacologicamente. Ela possui 

propriedades analgésicas, anticonvulsivas e ansiolíticas (Golombek et al., 1996). Seus efeitos 

cronobióticos têm sido utilizados para ressincronização de ritmos vigília/sono e 

atividade/repouso em pacientes cegos e para casos de defasagem horária e trabalho noturno 

(Arendt et al., 1997; Middleton et al., 1997). A melatonina também exerce efeitos terapêuticos 
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sendo, por exemplo, capaz de induzir sono sem afetar a fase circadiana de outros parâmetros 

(Folkard et al., 1990). No homem, esse efeito ocorre paralelamente a uma diminuição da 

temperatura corporal (Cardinali, Pévet, 1998). 

 

 

1.6 A MELATONINA E O TUMOR 

Várias evidências da eficácia da melatonina na redução do crescimento tumoral vêm 

sendo acumuladas e, apesar da maioria dos trabalhos resultarem da experimentação animal 

(Blask et al., 2002; Sauer et al., 2001), estudos com humanos (Lissoni, 2002) com uma grande 

variedade de diferentes cânceres também sugerem uma ação oncostática da melatonina (Reiter, 

2003). 

Uma definição amplamente aceita para “tumor” é a de que este seria uma massa de 

tecido anormal, que possui um crescimento desordenado e maior do que o apresentado por 

tecidos normais, permanecendo este comportamento mesmo após o fim do estímulo que o 

provocou (Wills, 1952). Caso o foco tumoral formado apresente a capacidade de migrar e 

estabelecer colônias secundárias (metástases) diz-se que o tumor é de natureza maligna ou um 

câncer (Junqueira, 2000). Esta patologia apresenta um aspecto único pois sua natureza exige 

que ocorram modificações no DNA das células (Trichopoulos et al.,1996). 

Assim como ocorre na função da melatonina de promover o sono, sua concentração 

que reduz a proliferação de células cancerígenas, o crescimento tumoral e a incidência de 

metástase, varia da fisiológica à farmacológica. Se, de fato, concentração fisiológica de 

melatonina restringe o crescimento tumoral, a redução da produção de melatonina associada 

ao envelhecimento pode contribuir para o aumento da incidência de câncer em idosos. 

Também existem evidências que indicam que a eficácia da melatonina em limitar a 

proliferação de células tumorais depende da hora do dia de sua administração. Se a 

melatonina é dada no final da fase clara, seu efeito é mais eficaz (Sauer et al., 2001).  

Sabe-se também que a melatonina pode ser, em casos individuais, um inibidor de 

carcinoma mamário e ovariano humano (Bartsch et al., 2000). Este hormônio tem o potencial 

de atrasar marcadamente o aparecimento do tumor mamário palpável (Rao, 2000) e, segundo 

Kumar et al. (2000), a melatonina pode funcionar como um agente anti-mutagênico e 

oncostático endógeno.  

Em humanos, o uso de melatonina, em alguns casos, reduz o crescimento tumoral e 

prolonga a sobrevivência dos pacientes portadores câncer quando comparados com indivíduos 

tratados com a terapia convencional para câncer (Lissoni, 2002). Um fato importante é que a 
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administração da melatonina, quando combinada com quimioterapias padrão, freqüentemente 

melhora a qualidade de vida. Essa ação provavelmente está relacionada à habilidade da 

melatonina em reduzir a toxicidade de agentes quimioterápicos (Reiter et al., 2002). Esses 

achados em humanos são ainda mais marcantes pelo fato da melatonina ser usada no 

tratamento de câncer apenas depois das terapias convencionais serem consideradas realmente 

ineficientes. 

Em termos de mecanismo de ação, o modo como a melatonina inibe a proliferação de 

células tumorais já foi parcialmente definido e aparentemente envolve diferentes mecanismos. 

No caso de hepatomas experimentais e enxertos heterólogos de câncer humano de pulmão, a 

melatonina age em receptores específicos de membrana, limitando o transporte de ácido 

linoleico (LA), um fator de crescimento para as células tumorais (Blask et al., 2002). Com a 

diminuição do consumo de LA, a concentração intracelular do ácido 13-

hidroxioctadecadienoico (13-HODE) diminui e, sendo o 13-HODE uma molécula 

mutagenicamente ativa que normalmente aumenta a proliferação celular dos tumores via 

MAPK, sua redução contribui para interromper o crescimento tumoral.  

Existe uma variedade de outras ações que foram implicadas para explicar os efeitos 

oncostáticos da melatonina. Em cânceres dependentes de estrógeno, como o câncer de mama, 

sabe-se que a melatonina reduz a expressão gênica do receptor de estrógeno (Molis et al., 

1994). Outros mecanismos em potencial são representados pela capacidade da melatonina de 

reduzir a angiogênese no tecido tumoral (Lissoni, 2001), de atrasar a transição da fase G1 para 

S do ciclo celular, de melhorar a comunicação celular entre células normais e cancerígenas e 

de alterar o status redox intracelular (Reiter, 2003). 

Além de inibir tumores já estabelecidos, a melatonina pode também diminuir a gênese 

tumoral. Como antioxidante, a melatonina é particularmente efetiva na redução de danos ao 

DNA mediado por radicais livres (Karbownik et al., 2001). O DNA danificado, se não for 

reparado, pode promover uma mutação e iniciar um tumor. Como uma porção significativa da 

aquisição de câncer em humanos envolve inicialmente danos ao DNA como conseqüência de 

produtos tóxicos de oxigênio e nitrogênio, acredita-se que antioxidantes que protegem o DNA 

desse tipo de dano reduzem a incidência de câncer. São grandes as evidências de que a 

melatonina protege o DNA deste tipo de dano mais eficientemente que outros antioxidantes 

clássicos (Karbownik et al., 2001; Reiter, 2003). 
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1.7 A CAQUEXIA 

A instalação do tumor no organismo promove uma série de mudanças que podem 

resultar na morte do paciente. Na maioria dos casos, a causa da morte é uma condição 

denominada caquexia (do grego Kakos “mal, ruim” e hexis “condição do corpo”) (Beutler, 

1998). Esta condição não é exclusiva do câncer, mas também está presente em várias outras 

doenças, como falência cardíaca, sepsis, diabetes e AIDS (Brink et al., 2002).  

Entre os sintomas mais comuns da síndrome da caquexia, destacam-se depleção e 

redistribuição dos substratos energéticos do organismo, má absorção intestinal, diarréia, 

anomalias hídricas e eletrolíticas, rápida e acentuada perda de peso, fraqueza progressiva 

(astenia), perda de apetite (anorexia) e balanço nitrogenado e calórico negativo (revisão em 

Lawson et al., 1982; Fearon, Carter, 1988; Williams, Siddiqui, 1990).  

A etiologia da caquexia é complexa e não há, até o presente momento, consenso sobre 

os fatores que deflagram e mantêm o quadro. Fatores secretados pelo tumor em crescimento 

estão aparentemente implicados na mobilização de ácidos graxos e proteínas (Tisdale, 1999). 

Contudo, a concepção da síndrome como um estado inflamatório crônico, no qual a reação do 

hospedeiro à presença do tumor aparece como principal agente causal, tem tomado impulso 

(Lundholm et al., 2004; McCarthy, 2003; Fearon, Moses, 2002). As citocinas têm um papel 

de grande importância na patogênese da caquexia. O fator de necrose tumoral α (TNF-α), as 

interleucinas (IL-1 e IL-6), o interferon-γ (IFN-γ) e as prostaglandinas, fatores cuja 

concentração está alterada na caquexia, induzem diversos dos sintomas relacionados à 

síndrome (Fearon, Moses, 2002; Argilés et al., 2003b).    

A melatonina, além de diminuir a proliferação de células tumorais, tem a capacidade 

de melhorar o quadro caquético desenvolvido nos hospedeiros. Isso porque a melatonina 

exerce um importante controle sobre o transporte de ácidos graxos nos depósitos de gordura e 

nos tumores (Sauer et al., 2001), o que  diminui a depleção dos estoques de gordura, 

diminuindo a perda de peso e, conseqüentemente, melhorando o quadro de caquexia. Outra 

importante ação imputada à melatonina, que também auxilia no controle da síndrome da 

caquexia, é a de diminuir a concentração plasmática de TNF-α (Lissoni, 1996). Estudos 

sugerem que a caquexia neoplásica depende, pelo menos em parte, do aumento da produção 

de TNF-α (Beutler, Cerami, 1986). Logo, uma redução nas concentrações de TNF-α pode 

contribuir para melhorar o quadro caquético.  

A complexa inter-relação entre as necessidades dos tecidos por metabólitos essenciais 

e os hormônios circulantes está bastante alterada no indivíduo portador de tumor. Isto ocorre 
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não apenas pela demanda de metabólitos essenciais para o crescimento do tecido tumoral, mas 

possivelmente, pela ação direta de secreções do tumor sobre os órgãos endócrinos (Goodlad, 

1964). 

Segundo Seelaender et al. (1996), a capacidade de produção e secreção hormonal pode 

ser comprometida, possivelmente, pela ausência de precursores disponíveis ou por deficiência 

na atividade enzimática das glândulas endócrinas na fase tardia da caquexia. Em ratos, na fase 

final da caquexia provocada pelo tumor de Walker 256, um carcinosarcoma de crescimento 

rápido, ocorre uma redução na secreção de insulina pelo pâncreas em resposta a altas 

concentrações de glicose, acompanhada por um fluxo alterado de Ca PP

2+
PP. Como o Ca PP

2+
PP tem 

papel chave na regulação da secreção de insulina pelas células β pancreáticas, esse pode ser o 

mecanismo responsável pela secreção prejudicada deste hormônio (Fernandes et al., 1991).  

 

 

1.8 O CÂNCER E A GLÂNDULA PINEAL 

Embora muitos estudos sejam realizados sobre a ação da melatonina em tumores e na 

síndrome da caquexia, poucos estudam a ação dos tumores, incluindo seus produtos e as 

alterações metabólicas causadas por sua instalação no organismo, sobre o padrão de produção 

e secreção de melatonina, isto é, sobre a glândula pineal. 

Alguns trabalhos mostram que durante o desenvolvimento tumoral a concentração 

plasmática de melatonina encontra-se alterada. Lissoni et al. (1986) encontrou alta 

concentração plasmática de melatonina em vários pacientes portadores de tumor. Por outro 

lado, Bartsch et al. (1994) mostrou uma depressão na concentração plasmática de melatonina 

em função do tumor em estudos com pacientes portadores de câncer de próstata ou de 

pulmão. No mesmo trabalho de Bartsch et al. (1994), os resultados demonstram que pacientes 

com tumores de grau de desenvolvimento médio e grande não têm ritmo circadiano de 

melatonina significativo. 

Mais recentemente, um estudo mostrou que em pacientes portadores de tumores 

primários de diferentes tipos histológicos, incluindo tanto tumores endócrino dependentes 

quanto independentes, há uma tendência de diminuição da concentração de melatonina 

circulante (Bartsch, Bartsch, 1999). 

Segundo Bartsch (1997), seus resultados, obtidos com pacientes portadores de câncer 

de pulmão ou próstata através da análise da concentração de melatonina plasmática, 

favorecem a concepção de uma modulação da atividade secretória de melatonina da pineal 

pelo crescimento tumoral. Porém, isto só seria possível caso a melatonina circulante refletisse 
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caquexia-anorexia pela produção e ação local em regiões cerebrais específicas (Plata-

Salamán, 2000). Estes dados reforçam uma função para citocinas cerebrais como mediadores 

de manifestações de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas e na comunicação cérebro - 

sistema periférico (ex. através do sistema nervoso autonômico) (Plata-Salamán, 2000).  

Mecanismos neurais que merecem atenção significativa na síndrome de caquexia-

anorexia são aqueles que resultam de interações entre citocinas, peptídeos/neuropeptídeos e 

neurotransmissores. Estas interações podem resultar em efeitos aditivos, sinérgicos ou 

atividades antagonistas e pode envolver modificações de moléculas de transdução e 

mediadores intracelulares. Assim, estes dados mostram que a síndrome de caquexia-anorexia 

é multifatorial e que entender a interação entre mecanismos periféricos e cerebrais é essencial 

para a caracterização da patofisiologia integrativa desta síndrome (Plata-Salamán, 2000). 

As citocinas podem interagir com o sistema nervoso de diferentes maneiras, incluindo 

a via de transporte de citocinas da circulação periférica para o SNC através da barreira 

hemato-encefálica e órgãos circunventriculares (que carecem da barreira hemato-encefálica, 

como a glândula pineal), transporte axonal retrogrado de citocinas, indução da geração de 

mediadores químicos pelas citocinas (ex. prostaglandina e oxido nítrico) e comunicação 

sistema periférico – cérebro via sinais de fibras neurais aferentes (Plata-Salamán, 2000). 

A ação das citocinas nos mecanismos neurais centrais pode ser direta (via modulação 

dos processos neurais) ou indireta (via modulações neuroquímicas). As citocinas podem agir 

diretamente nos neurônios que se propõem participar do controle da alimentação na área 

hipotalâmica lateral, núcleo hipotalâmico ventromedial e paraventricular (Plata-Salamán, 

2000), núcleo este que participa do controle neural do metabolismo da glândula pineal. 

Sabendo-se desta atividade de citocinas sobre o sistema nervoso é possível imaginar 

que haja uma ação das citocinas envolvidas no processo tumoral sobre a glândula pineal. 

Maestroni, em 1998, colocou que as citocinas envolvidas na ação imune-

hematopoiética da melatonina, como IL-1, IL-2 e IFN-γ, podem influenciar a produção de 

melatonina pela glândula pineal. Isso porque a glândula pineal localiza-se fora da barreira 

hemato-encefálica e alguns trabalhos mostram que o IFN-γ pode afetar diretamente a síntese 

de melatonina na glândula pineal (Withyachumnarnkul et al., 1990a, 1990b). Outro trabalho 

mostra que citocinas hematopoiéticas como GM-CSF (“granulocyte-macrophage colony 

stimulating factor”) também podem influenciar a produção de melatonina (Zylinska et al., 

1995). 

Trabalho utilizando um carcinosarcoma localizado e de crescimento lento mostrou 

aumento na estimulação das células do sistema imune durante o desenvolvimento tumoral 
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a sua secreção pela pineal e não fosse alterada por um metabolismo modificado do hormônio 

da pineal. O metabolismo de melatonina pode estar alterado por uma maior utilização de 

melatonina pelo organismo portador do tumor. Esta maior utilização de melatonina pode ser 

explicada por uma maior demanda metabólica por melatonina devido às varias ações 

anticarcinogênicas deste hormônio.   

Nosso trabalho anterior (Ferreira et al., 2004) mostrou uma alteração do padrão de 

produção/secreção de melatonina pela glândula pineal em função do desenvolvimento do 

tumor de Walker 256. Também foi encontrada uma secreção circadiana média de melatonina 

aumentada 2,8 vezes em relação ao grupo controle para o grupo sacrificado 14 dias após a 

inoculação tumoral. Esses resultados contribuem para a idéia de que o crescimento tumoral 

modula a produção de melatonina pela pineal. Sendo assim, seria o metabolismo alterado de 

melatonina que estaria levando a uma menor concentração plasmática deste hormônio como 

foi encontrado por Bartsch (1994). 

 

 

1.9 AS CITOCINAS E A GLÂNDULA PINEAL 

Tendo em vista todos estes trabalhos, resta ainda entender como o desenvolvimento do 

tumor e o estabelecimento da síndrome da caquexia estariam alterando o metabolismo da 

glândula pineal. São ainda poucos os trabalhos realizados nesta área, provavelmente porque o 

cérebro foi, durante muito tempo, considerado um sítio imunologicamente privilegiado, no 

qual nem células ou fatores do sistema imune poderiam entrar e modificar suas funções sob 

condições fisiológicas normais e porque se pensava que o sistema imune era regulado apenas 

por fatores hematopoiéticos (Lawrence, 2000).  

Porém, sabe-se agora que o sistema imune, endócrino e nervoso têm influências 

regulatórias bidirecionais, assim como sobreposição comum, em termos de receptores e 

ligantes para estes receptores (Lawrence, 2000). Além disso, sabe-se que células e fatores 

imunológicos (citocinas) podem trafegar dentro do cérebro na ausência de patologias 

(Lawrence, 2000) e a imunização periférica aumenta o número de células do sistema imune 

trafegando pelo cérebro (Sandberg-Wollheim et al., 1986). 

A expressão de citocinas não é restrita às células do sistema imune, pois neurônios e 

células da glia, assim como células musculares, também podem produzir inúmeras citocinas 

(Van Meir, 1995). Citocinas das células periféricas, assim como as produzidas 

endogenamente pelas células do SNC, podem influenciar múltiplas funções do SNC 

(Lawrence, 2000). Dados mostram que citocinas podem estar envolvidas no processo de 
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(Bartsch et al., 1995). Provavelmente linfócitos T helper-1 são ativados pelos antígenos de 

superfície do tumor e em resposta produzem IL-2 (Bartsch, Bartsch, 1997). Estudos 

mostraram que esta citocina estimula a produção de noradrenalina (Baker et al., 1989), 

podendo assim promover uma maior expressão e ativação da AA-NAT e, conseqüentemente, 

aumentar a produção de melatonina pela pineal (Bartsch, Bartsch, 1997). 

A infusão periférica de IL-1 aumenta a concentração de triptofano e 5-HT no SNC, 

enquanto que a infusão intracerebral de IL-1 aumenta a freqüência de transmissão de impulsos 

neurais e a secreção de 5-HT. Durante o crescimento tumoral ocorre o aumento da 

produção/secreção de IL-1 que facilita o suprimento de triptofano para o SNC (Laviano, 

1996). Este aumento de triptofano circulante e no SNC que ocorre com a liberação de IL-1 

durante o desenvolvimento tumoral, pode levar a um aumento da produção de melatonina, 

visto que triptofano é o substrato desta síntese.  

Uma importante citocina envolvida no mecanismo neuroimunomodulatório da 

melatonina é o TNF-α. Sabe-se que a melatonina tem um efeito inibitório sobre a produção de 

TNF-α (Di Stefano, Paulesu, 1994) e alguns estudos sugerem a existência de um mecanismo 

de “feedback” operando entre a glândula pineal e o TNF-α (Lissoni et al., 1994; Fernandes et 

al., 2006). 

O TNF-α é um dos principais mediadores da síndrome da caquexia, já que é 

responsável por grande parte das alterações metabólicas características desta síndrome 

paraneoplásica (Argiles et al., 2006) e doses crescentes de TNF-α são necessárias para manter 

o os efeitos da caquexia (Argiles et al., 2003).  

A literatura nos mostra o importante papel da melatonina como neuroimunomodulador 

e especula sobre uma possível regulação do sistema imune, via citocinas, sobre a 

produção/secreção de melatonina. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 Podemos concluir com esse trabalho que durante o estabelecimento da caquexia 

associada ao câncer (tumor de Walker 256) ocorre uma modulação da produção de melatonina 

na glândula pineal via alteração da expressão gênica e da atividade da principal enzima que 

regula sua síntese, a AA-NAT. Os resultados indicam que o aumento da expressão e atividade 

da AA-NAT se deve a uma hiper-ativação da via de sinalização intracelular estimulada pela 

NOR. 

 A modulação promovida, na glândula pineal, pelo desenvolvimento tumoral e 

estabelecimento da síndrome da caquexia permanece visível mesmo quando mantemos a 

glândula por 48 h em cultura. Porém, apenas as alterações mantidas quando isolamos as 

glândulas não reproduzem os efeitos encontrados in vivo, indicando que fatores produzidos 

pelo tumor ou pelo organismo em resposta à presença do tumor participam da modulação. 

 Dentre os fatores que podem estar envolvidos nessa modulação que promove a hiper-

ativação da via de sinalização intracelular que leva à produção de melatonina, podemos 

destacar a NOR, o TNF-α e a insulina. Esses fatores isoladamente são capazes de aumentar a 

produção de melatonina em cultura e todos se mostram aumentados durante a caquexia. 

 O TNF-α, em particular, é um forte candidato a participar da modulação da produção 

de melatonina durante a caquexia, já que a pré-incubação com essa citocina nos experimentos 

in vitro promoveu o aumento da produção de melatonina na mesma fase da estimulação 

noradrenérgica em que vemos o aumento in vivo. Porém, o TNF-α sozinho não reproduz 

totalmente o fenômeno encontrado in vivo, indicando, como esperado, a ação de diversos 

fatores nessa modulação. 

Como a melatonina é um hormônio que transmite informações circadianas e sazonais 

para todos os órgãos e células do corpo, sincronizando os processos fisiológicos e metabólicos 

com as variações anuais e diárias do fotoperíodo, incluindo o metabolismo energético (Lissoni 

et al., 1996), parece razoável assumir que mudanças no perfil de secreção desse hormônio 

podem colaborar para uma perda do controle metabólico que facilitaria a instalação de 

síndromes metabólicas como a caquexia. 

 Acreditamos que esse trabalho tenha sido importante no sentido que aprofundou os 

conhecimentos da complexa relação entre a síndrome da caquexia e a glândula pineal, 

especialmente quanto à produção de seu principal produto, a melatonina. Além disso, abriu 
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novos horizontes para futuras pesquisas, ainda necessárias, que venham somar para o 

completo entendimento dos fenômenos biológicos relacionados a este quadro patológico. 
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