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 RESUMO 
 
PEREIRA, E. P. Relevância do eixo imune-pineal na resposta de defesa pulmonar  
de ratos expostos à poluição atmosférica. 2016. 117 f. Tese (Doutorado em 
Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016.  
 
 
Durante a montagem de uma resposta inflamatória há uma alternância transiente entre a 
produção central de melatonina, pela pineal, para a produção periférica, por células de 
defesa. Um mesmo estímulo reconhecido como um sinal de perigo desencadeia a 
supressão de melatonina noturna pela pineal e a indução da produção em células 
imunocompetentes. Essas evidências formam a base experimental que  fundamentam  a 
existência do eixo imune-pineal (Markus et al., 2007, 2013). Esta comunicação 
bidirecional e coordenada entre a pineal e as células imunocompetentes é importante 
para a montagem e finalização eficiente de uma resposta inflamatória. A poluição do ar é 
um importante fator de risco para as populações urbanas com efeitos deletérios sobre a 
saúde e aumento de morbidade e mortalidade. Neste estudo in vivo caracterizamos que 
a exposição aguda à poluição atmosférica gera um estresse oxidativo pulmonar, deflagra 
uma resposta inflamatória a partir da ativação da via de sinalização do NF-κB, do 
aumento das moléculas de adesão PECAM e ICAM e da sintase de óxido nítrico 
induzida (iNOS), bem como de citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-1α, INF-γ, IL-6, 
IL-2, IL-4, MCP-1 e IL-12). Concluímos  que na primeira hora de exposição, a 
corticosterona gerada inicialmente pela introdução do animal a um ambiente 
desconhecido, a câmara poluída, potencia a síntese de melatonina pela pineal. A 
medida que o tempo de exposição à poluição progride, a concentração plasmática 
noturna da melatonina se reduz em 39,0%, enquanto que a pulmonar aumenta 55,0%. 
Tanto as enzimas AA-NAT (arilalquilamina-N- acetiltransferase) e ASMT 
(acetilserotoninametiltransferase) envolvidas na biossíntese da melatonina, quanto as 
enzimas antioxidantes SOD ( superóxido desmutase), CAT (catalase) e GPx 
(glutationaperoxidase) tem suas  expressões gênicas no pulmão duplicadas dependente 
do tempo de exposição à poluição. Em relação as enzimas antioxidantes, houve também 
um aumento nas atividades das mesmas, sendo transiente na SOD e crescente nas 
demais. O envolvimento da melatonina produzida localmente na resolução do processo 
inflamatório foi atestado através do bloqueio dos receptores de MT1 e MT2 pelo 
antagonista luzindol, concluindo desta forma que a expressão gênica das enzimas 
antioxidantes SOD e CAT são moduladas por esta indolamina. A melatonina produzida 
no pulmão atua de forma autócrina/parácrina regulando o estresse oxidativo via 
receptores MT1 e MT2. Estes resultados servem de base para  investigações futuras de 
ações farmacológicas que protejam ou mesmo revertam os efeitos lesivos gerados pela 
poluição atmosférica através do conhecimento do eixo imune-pineal tendo a melatonina 
ou análogos como agentes terapêuticos. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave : Melatonina. Poluição atmosférica. Material particulado fino. Pulmão. 
Estresse oxidativo.  



 
 

 

 
ABSTRACT 

 
PEREIRA, E. P. Relevance of the immune-pineal axis in rat lung defense response 
to air pollution 2016. 117 p. Ph. D. thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  
 
 
During assembly of an inflammatory response there is a transient switching between the 
central melatonin production by pineal to peripheral production by defense cells. The 
same stimulus recognized as a danger signal triggers the suppression of nocturnal 
melatonin by the pineal and induction of production in immunocompetent cells. These 
evidences compose the experimental basis of the existence of immune-pineal axis 
(Markus et al., 2007, 2013). This bidirectional and coordinated communication between 
the pineal and the immunocompetent cells is important for the efficient assembly and 
shutdown of an inflammatory response. Air pollution is a major risk factor for urban 
populations with deleterious effects on health and increased morbidity and mortality. In 
this in vivo study, we found out that acute exposure to air pollution generates a 
pulmonary oxidative stress triggers an inflammatory response from the signaling pathway 
of activation of NF-kB, the increase in adhesion molecules PECAM and ICAM and nitric 
oxide synthase induced (iNOS) as well as of inflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β, IL-1α, 
IFN-γ, IL-6, IL-2, IL-4, MCP-1 and IL-12). We conclude that in the first hour of exposure, 
corticosterone generated initially by the introduction of the animal into an unfamiliar 
environment, polluted chamber, enhances the synthesis of melatonin by the pineal. As 
time progresses exposure to pollution, nocturnal plasma melatonin concentration is 
reduced by 39.0%, while the lung increases 55.0%. Both AA-NAT enzymes 
(arylalkylamine N-acetyltransferase) and ASMT (acetilserotoninametiltransferase) 
involved in the biosynthesis of melatonin, as the antioxidant enzymes SOD (superoxide 
dismutase), CAT (catalase) and GPx (glutationaperoxidase) has its gene expression in 
lung duplicate dependent on time of exposure to pollution. Regarding the antioxidant 
enzymes, there was also an increase in the activities of them, transient being in SOD and 
growing in others. The involvement of melatonin produced locally in the resolution of 
inflammation was attested by blocking the MT1 and MT2 receptor antagonist by 
luzindole, concluding in this way that the gene expression of antioxidant enzymes SOD 
and CAT are modulated by this indolamine. Melatonin produced in the lung acts in an 
autocrine/paracrine manner regulating oxidative stress via MT1 and MT2 receptors. 
These results provide the basis for further investigation of pharmacological actions to 
protect or even reverse the harmful effects caused by air pollution through knowledge of 
the immune-pineal axis taking melatonin or analogs as therapeutic agents. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : Melatonin. Atmospheric pollution. Fine particulate matter. Lung. Oxidative 
stress. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A função cronobiótica da melatonina atuando no ajuste de processos fisiológicos 

rítmicos ao ciclo claro/escuro ambiental é a sua função mais conhecida, porém as 

propriedades desta molécula vão muito além dos seus efeitos cronobióticos, 

apresentando uma grande variedade de ações sendo muitas delas de grande valor 

terapêutico. A reposta de defesa a um agente agressor é composta por reações 

sincronizadas entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico que permitem a 

eliminação do agente da injúria e a recuperação do tecido ou organismo. Nesta 

comunicação temporizada, intersistêmica, a melatonina produzida pela pineal é 

considerada  um mediador da interação neuro-imuno-endócrina (QUAN; BANKS, 2007).  

A glândula pineal, o hormônio melatonina e os receptores que medeiam as ações desta 

indolamina compõem o sistema melatonérgico. Estudos recentes têm demostrado que 

este sistema se encontra alterado frente às diversas moléculas sinalizadoras de injúrias. 

A poluição do ar é um importante fator de risco para as populações urbanas com efeitos 

deletérios sobre a saúde e aumento de morbidade e mortalidade, principalmente por 

doenças cardiovasculares e respiratórias (POPE III et al., 2002; SARNAT et al., 2001; 

SCHWARTZ, 1994) portanto, ampliar o entendimento pelo qual os contaminantes 

atmosféricos alteram o sistema melatonérgico e caracterizar a resposta pulmonar frente 

e este agente é fundamental na criação de alternativas terapêuticas que visam melhorar 

a saúde pública. 

 
 
1.1 Poluição atmosférica 
 

A história relata episódios eventuais de mortes relacionadas à poluição desde a 

antiguidade. Poluentes de fontes naturais, como erupções vulcânicas, há muito foram 

associadas às fatalidades (PÉNARD-MORAND et al., 2004). Foi o século XX, no 

entanto, um divisor de águas ao concentrar eventos que chamaram a atenção da 

população geral, dos cientistas e dos governantes para o efeito deletério da poluição 

sobre a saúde (POPE et al., 2004). 

A primeira metade desse século abrigou marcantes episódios associando picos 

de poluentes do ar com aumento de morbimortalidade: 63 óbitos e milhares de 

indivíduos com queixas pulmonares no vale do Meuse, na Bélgica, em apenas três dias 

no início de dezembro de 1930, devido ao nevoeiro com fumaça, smog (DONALDSON et 
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al., 2001). Durante os últimos dias de outubro de 1948, em Donora na Pensilvânia, vinte 

mortes e mais de sete mil pessoas foram hospitalizadas ou ficaram doentes por esta 

mesma razão. Uma ocorrência de quatro mil e quinhentas mortes em apenas uma 

semana de dezembro de 1952 causadas pelo big smog na Inglaterra que acabou por 

estender seus efeitos por meses causando mais de treze mil mortes até março de 1953 

(BELL et al., 2001, 2004). 

Nas últimas décadas, apesar de não se presenciar eventos de tamanho impacto, 

a geração de poluentes aumentou de forma exponencial, principalmente nos centros 

urbanos, tornando a poluição atmosférica um dos maiores fatores de risco à saúde. A 

Organização Mundial de Saúde (2014) (WHO – WORLD HEALH ORGANIZATION, 

2014) estimou que aproximadamente 7 milhões de pessoas morreram em 2012 

prematuramente em decorrência de complicações associadas à poluição do ar, 

confirmando que a poluição atmosférica é atualmente o maior risco de saúde ambiental 

do mundo. A literatura tem colecionado uma série de evidências epidemiológicas 

bastante sólidas associando a poluição do ar com efeitos deletérios sobre a saúde e 

com aumento da mortalidade (KREWSKI et al., 2009). Estes efeitos ocorrem mesmo sob 

concentrações habituais de poluentes de vários centros urbanos e até o momento, não 

foram encontrados limites de concentração mínima abaixo dos quais não haja risco à 

saúde humana (WHO, 2006). 

Considera-se ar poluído quando as características naturais da atmosfera são 

alteradas por agentes químicos, físicos ou biológicos em decorrência da atividade 

humana ou de fenômenos naturais. Segundo o CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), entende-se como “poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 

energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 

desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I – 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; II – inconveniente ao bem estar público; III –

danoso aos materiais, à fauna e à flora e IV – prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade.”(CONAMA, 1990). 

A poluição atmosférica é uma mistura complexa formada por materiais de estados 

físicos variados e de diversas naturezas químicas: gases e material particulado (MP). A 

fração gasosa é formada por óxidos de enxofre (SOx), monóxido e dióxido de carbono 

(CO, CO2), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOx), compostos orgânicos voláteis 

(COVs) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). Atualmente, os HPAs são 

os mais estudados em decorrência da sua relação com o efeito estufa, o aquecimento 
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global e a saúde humana. As partículas sólidas ou líquidas encontradas na atmosfera 

são denominadas material particulado (MP). A composição do material particulado pode 

incluir vários elementos químicos, especialmente metais e compostos de carbono 

(BERGAMASCHI et al., 2007). 

 

 

1.1.1 Material particulado (MP) 
 

O material particulado consiste de uma mistura de partículas sólidas, liquidas ou 

ambas, suspensas no ar e que agrupa de forma complexa substâncias orgânicas e 

inorgânicas. Essa mistura heterogênea varia em composição tamanho e origem. 

O tamanho do particulado varia de nanômetros a micrômetros. Usualmente esse 

material é classificado em três categorias: partículas ultrafinas (MP0,1 ), finas (MP2,5) e 

grossas (MP10) cujos diâmetros aerodinâmicos são, respectivamente, menores do que 

0,1 µm, 2,5 µm e 10 µm (BROOK et al., 2004).  

Uma importante consideração em relação ao tamanho das partículas suspensas 

no ar é seu alcance no organismo. As partículas grossas penetram principalmente nas 

vias aéreas superiores, traquéia e brônquios centrais, enquanto que as partículas finas e 

ultrafinas alcançam as pequenas vias aéreas e podem chegar até os alvéolos, podendo 

passar para o sistema circulatório (NEMMAR et al., 2001; WICHMANN; PETERS, 2000). 

Em geral, as partículas consideradas finas, MP2,5, têm origem principalmente na 

combustão de materiais fósseis enquanto as partículas grossas, MP10, derivam de fontes 

naturais como solo e os chamados bioaerosois (endotoxina, grãos de pólen, esporos 

fúngicos, etc) (BROOK et al., 2004). Poucos autores referem-se às partículas ultrafinas, 

e sua origem é derivada do processo de combustão, o que inclui a poluição veicular, 

sendo que o seu tempo de residência na atmosfera é relativamente curto, pois se 

agregam progressivamente para formar partículas finas (POPE, 2000). 
 

 

1.1.2 Efeitos da poluição atmosférica na saúde humana 
 

Um dos primeiros estudos sobre a correlação existente entre os efeitos da 

poluição atmosférica à saúde foi estabelecido a partir de episódios agudos de 

contaminação do ar com a ocorrência de milhares de mortes registradas em Londres, 

em 1952. No Brasil, jornais das décadas de 60 e especialmente, de 70, notificaram 
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registros de episódios agudos de poluição do ar, decorrentes do excesso de poluentes 

lançados pelas indústrias na atmosfera, causando mal estar e lotando os serviços 

médicos de emergência (CETESB, 2005). 

Desde então, muitos estudos têm demonstrado que a poluição atmosférica 

prejudica a saúde da população exposta, causando doenças respiratórias (obstrução 

pulmonar, decréscimo da troca gasosa, inflamação das vias aéreas, exacerbação 

asmática e brônquica, câncer pulmonar), cardiovasculares (efeito inflamatório sistêmico, 

alteração na coagulação sanguínea, aumento na aterogênese e morte súbita), 

cerebrovasculares, além de alguns tipos de câncer, ocupando a terceira posição no 

ranking mundial de causa mortis (ANDERSON et al., 2012; FAJERSZTAJN et al., 2013; 

GHIO et al., 2012; HASSAN et al., 2015; POLICHETTI et al., 2009; POPE et al., 2002, 

2009; SALDIVA et al. 2013; SAMET et al., 2000; WHO, 2014). 

Sabe-se que pessoas que passam longos períodos nas ruas, muitas vezes 

presas nos congestionamentos, são submetidas a doses maiores de poluentes e ficam 

mais tempo expostas aos mesmos, tornando-se mais vulneráveis aos seus efeitos 

adversos (SALDIVA, 2006). Segundo Kampa e Castanas (2008), todos os tipos de 

poluentes atmosféricos em altas concentrações são prejudiciais à saúde. Porém, um 

longo tempo de exposição a concentrações baixas de poluentes também pode causar o 

mesmo dano. Sabe-se também que a toxicicidade do material particulado fino é maior no 

período noturno na cidade de São Paulo (MARTINS, 2009). 

 
 

1.1.3 MP e resposta inflamatória 
 

Os mecanismos pelos quais o MP age sobre o nosso organismo ainda estão 

pouco esclarecidos. Algumas teorias admitem que o pulmão seja a porta de entrada de 

poluentes atmosféricos, a partir do qual uma resposta sistêmica é deflagrada. A primeira 

hipótese defende que, uma vez depositadas as partículas poluentes no parênquima 

pulmonar, elas deflagram uma reação inflamatória local que libera mediadores pró-

inflamatórios na circulação sanguínea, provocando uma resposta inflamatória sistêmica 

(SEATON et al.,1995). Por outro lado, alguns pesquisadores acreditam que haja a 

translocação de nanopartículas poluentes dos septos alveolares para a circulação 

sanguínea, sugerindo desta forma um efeito direto nos tecidos-alvo (NEMMAR et al., 

2001, 2002). No entanto, este achado ainda não foi consistentemente demonstrado 
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(WIEBERT et al. 20006a, 2006b). É possível que os modelos acima citados não sejam 

excludentes . 

Ao longo dos últimos anos crescem as evidências de que ocorre uma resposta 

inflamatória local após exposição aguda a poluentes, inclusive ao material particulado 

fino. Saldiva et al. (2002) relataram aumento do número de neutrófilos em lavado 

broncoalveolar de ratos após inalação aguda de material particulado. Estes achados 

encontram respaldos no trabalho de Dybdahl et al. (2004) que identificaram aumento no 

número de macrófagos e neutrófilos em pulmões de camundongos agudamente 

expostos às partículas de exaustão de diesel. Em acordo com a ativação endotelial que 

ocorre no pulmão, também ocorre um aumento da concentração plasmática de 

mediadores da inflamação, tais como: fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucina-6 

(IL-6) e leucotrieno B4 (LTB-4), da ativação de fatores de transcrição, geração de 

espécies reativas assim como a maior produção de moléculas de adesão. Todos estes 

efeitos podem ser evidenciados mesmo até vinte e quatro horas após a exposição inicial 

ao material particulado (ARIS et al., 1993; BOUTHILLIER et al., 1998; DONALDSON et 

al., 2001; GHIO et al., 2000; GURGUEIRA et al., 2002; KELLY et al., 2003; MANTECCA 

et al., 2009; RIVERO et al., 2005). 

O mecanismo de ação pelo qual o material particulado induz respostas 

inflamatórias segue as mesmas vias que as desencadeadas por microorganismos, 

envolvendo receptores para padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPS) e 

substâncias endógenas associadas ao dano (DAMPS) (BECKER et al., 2002, 2005; 

HOLLINGSWORTH et al., 2004; MIYATA; VAN EEDEN, 2011; SHOENFELT et al., 2009; 

SOUKUP et al., 2001). Os receptores da família Toll-like (TLR) ao reconhecer PAMPS e 

DAMPS desencadeiam vias de transdução que sinalizam a síntese de mediadores e 

receptores da resposta inflamatória (KAISHO; AKIRA, 2006).  

Os componentes do material particulado são misturas heterogêneas consistindo 

de elementos inorgânicos (metais), sais, carbonáceos, compostos orgânicos voláteis 

(COVs), hidrocarbonetos policiclicos aromático (HPAs), materiais biológicos tais como 

endotoxinas, esporos fúngicos e grãos de polén sendo que alguns deles geram espécies 

reativas de oxigênio (EROS) e  de nitrogênio (ERNS), ativando o sistema imune 

(ANDERSON et al., 2012; CHIRINO et al., 2010; MERBITZ et al., 2012; MICHAEL et al., 

2013). A estimulação dos receptores do tipo TLRs via PAMPS ou DAMPS derivados do 

MP resulta na ativação de fatores de transcrição como  NF-κB e AP1 e 
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subsequentemente a liberação de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, IL-8 e TNF-α), 

iniciando e ampliando a resposta inflamatória local e sistêmica (MIYATA; VAN EEDEN, 

2011). 

 

 

1.2 Eixo imune-pineal 
 

A percepção da interação entre a melatonina e o sistema imune data da década 

de vinte, sendo que experimentos posteriores buscavam compreender a função da 

pineal através de sua extirpação em animais em desenvolvimento. Essas primeiras 

observações revelaram que órgãos como o timo e glândula adrenal eram os mais 

afetados em decorrência da pinealectomia cirúrgica (CSABA; BARÁTH, 1975; 

VAUGHAN; REITER, 1971). De fato, uma grande quantidade de estudos subsequentes 

confirmaram o papel imunomodulatório da melatonina, mas poucos investigaram a 

modulação da atividade da pineal em decorrência da ativação do sistema imunológico. A 

existência dessa modulação foi primeiramente sugerida em um estudo de inflamação 

crônica em camundongos. 

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

inchaço local cujo tamanho variava de forma rítmica ao longo do dia, estando a pata 

maior na fase de claro do que na de escuro. O envolvimento da melatonina neste ritmo 

foi demonstrado pela pinealectomia desses animais. A extirpação da glândula pineal 

aboliu o ritmo de variação da espessura da pata, enquanto que a reposição de 

melatonina na água de beber noturna desses animais foi suficiente para restaurá-lo 

(LOPES et al., 1997). Foi demonstrado, ainda, que a adrenalectomia também abolia o 

ritmo da espessura da pata e que esse efeito era decorrente de uma diminuição nos 

níveis circulantes de melatonina (LOPES et al., 2001). Tais resultados permitiram avaliar 

que a glândula adrenal atuaria como um regulador da função pineal.  

A existência de uma comunicação entre as glândulas adrenal e pineal na 

condição de inflamação foi confirmada e estudos posteriores demonstraram que a 

corticosterona é capaz de potenciar a síntese de melatonina pela glândula pineal, tanto 

in vitro quanto in vivo. (FERNANDES et al., 2009; FERREIRA et al., 2005). O aumento 

nos níveis circulantes de corticosterona em decorrência de estresse moderado também 

potencia a síntese de melatonina (COUTO-MORAES et al., 2009). 

A responsividade da glândula pineal a outras substâncias envolvidas na resposta 
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inflamatória também foi investigada. A incubação com TNF-𝛼, uma citocina pró- 

inflamatória, gera uma supressão da produção de melatonina por inibição da expressão 

gênica da enzima-chave AA-NAT (FERNANDES et al., 2006). O mesmo efeito inibitório 

foi observado em pineais incubadas na presença do agente patogênico LPS, 

lipopolissacarídeo de membrana de bactérias gram-negativas (DA SILVEIRA CRUZ-

MACHADO et al., 2010).  

Esta ação  inibitória de TNF-𝛼 foi corroborada in vivo com um modelo de 

inflamação em humanos. Mulheres que desenvolveram mastite, um processo 

inflamatório não infeccioso causado pela sucção durante a amamentação, apresentaram 

altos níveis circulantes de TNF-𝛼 e abolição do ritmo diário de melatonina, sendo este 

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

são zerados (PONTES et al., 2006). Da mesma forma, mulheres submetidas a 

procedimento cirúrgico de retirada do útero apresentam redução nos níveis plasmáticos 

noturnos de melatonina no dia da cirurgia, e mesmo quando estes retornam aos valores 

basais, observa-se que os níveis desse hormônio são menores nas pacientes que 

apresentam altos níveis de TNF-𝛼 (DE OLIVEIRA TATSCH-DIAS et al., 2013). Dessa 

forma, substâncias anti e pró-inflamatórias (corticosterona e TNF-𝛼, respectivamente) 

apresentam efeitos antagônicos quanto à modulação da atividade biossintética da 

glândula pineal. 

Outros autores já admitiam a hipótese de a glândula pineal receber sinalizações 

periféricas provenientes do sistema imunológico (SKWARLO-SONTA, 1996, 2003; TSAI 

et al., 2001), alegando que isso constituiria um mecanismo de retroalimentação 

relevante para a manutenção da homeostase, já que a melatonina exerce importante 

papel modulatório nas células imunocompetentes. A análise conjunta dos dados obtidos 

por nosso grupo permitiu uma compreensão mais profunda acerca dessa relação entre a 

pineal e o sistema imunológico, acarretando no desenvolvimento do conceito de “eixo 

imune-pineal” (MARKUS et al., 2007, 2013). As ações antagônicas entre TNF-𝛼 e 

corticosterona, foram as bases iniciais para a compreensão desta relação. 

No início da montagem da resposta imune inata, os altos níveis de TNF-𝛼 

produzidos ou LPS inibem a síntese de melatonina pela pineal. Vale lembrar que, um 

dos efeitos imunomodulatórios da melatonina em concentrações fisiológicas é o de inibir 

o rolamento e a adesão de leucócitos sobre a camada endotelial, limitando a migração 

celular (LOTUFO et al., 2001, 2006). Portanto, a inibição transiente de melatonina 

circulante na circunstância de uma inflamação pode ser benéfica no sentido de permitir 
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uma ativação mais eficaz do sistema imunológico. Concomitantemente, as células 

imunocompetentes ativadas passam a produzir melatonina em altas concentrações no 

local, visto que esta indolamina aumenta a capacidade de fagocitose dessas células 

(MARKUS et al., 2007, 2013; PIRES-LAPA et al., 2013) e que esta molécula reduz o 

estresse oxidativo, se ligando a radicais livres e também aumentando a expressão de 

enzimas antioxidantes (ALBARRAN et al., 2001; BARLOW-WALDEN et al., 1995; LIU; 

NG, 2000; TAN et al., 2010, 2013). Já na fase anti-inflamatória da resposta e com a 

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

pela diminuição na concentração dos fatores inibitórios, quanto pelo aumento da 

corticosterona circulante, que potencia a atividade biossintética da pineal, conforme 

figura 3. 

Assim, em condições de ativação do sistema imunológico, o mecanismo clássico 

de regulação da glândula pineal pela informação fótica ambiental deixa de ser 

predominante e possibilita que a melatonina seja produzida em concentrações e em 

locais condizentes com as necessidades do organismo. Permitindo desta forma que a 

resposta imune inata seja eficiente independente da hora do dia até a restauração da 

higidez do organismo. 

A glândula pineal é de fato instrumentada para responder a moléculas ativadoras 

do sistema imune e relacionadas ao reconhecimento de padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPS) ou de substâncias endógenas associadas a dano 

(DAMPS).  Os pinealócitos expressam receptores que reconhecem citocinas, como o 

TNFR (CARVALHO-SOUSA et al., 2011), e receptores da família toll (Toll-like receptors 

– TLRs), como o TLR4 (DA SILVEIRA CRUZ-MACHADO et al., 2010, 2012). Os TLRs 

são receptores especializados no reconhecimento de PAMPS, como lipopolissacarídeos 

de bactérias e RNA viral, e também de algumas substâncias endógenas (DAMPS) como 

as heat shock proteins, ácidos graxos, lipoproteínas, ácidos nucléicos, 

glicosaminoglicanos, ATP, dentre outros, que sinalizam a ocorrência de dano celular ou 

tecidual (BIANCHI, 2007). 

Novos estudos vêm sendo desenvolvidos para fortalecer esse conceito. A 

glândula pineal tem sido amplamente caracterizada quanto aos mecanismos que a torna 

responsiva às substâncias envolvidas na resposta inflamatória. 
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Figura 1 - Eixo imune-pineal. Em condições fisiológicas, a melatonina plasmática noturna exerce efeito 
inibitório sobre a migração de células imunocompetentes da circulação para os tecidos. Durante uma 
resposta inflamatória, DAMPS ou PAMPS ativam  os receptores TLRs tanto nas células 
imunocompetentes quanto na glândula pineal, levando a inibição da síntese de melatonina por este órgão 
e acarretando a sua produção pelas células do sistema imune presentes no local da injúria, que auxilia na 
resolução da resposta. Caracterizando, portanto a  ativação do eixo imune-pineal. Já na fase anti-
inflamatória, a produção de melatonina pela pineal é restaurada (modificado de MARKUS et al., 2013). 

 

 

1.3 Glândula pineal 
 
A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino, capaz de converter 

sinalizações neurais em endócrinas (AXELROD, 1974). Em humanos, esta glândula está 

localizada na porção dorsal do tronco cerebral  e conectada ao sistema nervoso central 

por um pedúnculo por onde a glândula recebe a inervação simpática e a vascularização 

(MØLLER; BAERES, 2002; SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003). Em roedores, a pineal 

migra no sentido dorso-caudal e  está dividida em uma porção superficial localizada 

entre os hemisférios cerebrais e o cerebelo (VOLLRATH, 1981). A pineal é um órgão 

circunventricular (DUVERNOY; RISOLD, 2007; JOHNSON; GROSS, 1993;). Esses 

órgãos, localizados na linha média do cérebro circundando o terceiro e quarto ventrículo,  

apresentam características morfológicas que os distinguem do restante do sistema 

nervoso (HOFER, 1958). Nesta região, a barreira endotelial é mais frouxa devido a 

ausência de junções oclusivas, apresentando capilares fenestrados (JOHNSON; 

GROSS, 1993). Essas características permitem a comunicação direta entre o sangue e 
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líquor sendo funcionalmente semelhantes aos portões através da barreira 

hematoencefálica, o que levou a comparação desses órgãos às janelas do cérebro 

(GROSS, 1987). 
Estruturalmente, a glândula pineal de mamíferos é composta por diversos tipos 

celulares (MØLLER; BAERES, 2002). As células predominantes são as 

neuroendócrinas, responsáveis pela produção de melatonina e denominadas de 

pinealócitos e correspondem a acerca de 80% da constituição da glândula pineal 

(ARENDT, 1995; EKSTRÖM; MEISSL, 2003). Também estão presentes células gliais, 

como astrócitos, microglia, oligodendrócitos e células de Schwann (MØLLER; BAERES, 

2002); além de células endoteliais, fagócitos perivasculares (PEDERSEN et al., 1993; 

REITER, 1980; SATO et al., 1996) e neurônios (SCHRÖDER et al., 1990). 
O controle neural da síntese de melatonina pela glândula pineal é exercido pelo 

núcleo supraquiasmático (NSQ), sede do relógio biológico central, através de uma via 

polissináptica. Em mamíferos, o relógio biológico central é localizado nos núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ) do hipotálamo. Estes núcleos geram um ritmo circadiano com 

período muito próximo a 24 horas (REPPERT; WEAVER, 2002). Os núcleos 

supraquiasmáticos têm papel essencial na variação diária da produção de melatonina, 

gerando o ritmo e propagando a resposta à luz detectada pela retina (KENNAWAY; 

WRIGHT, 2002; MOORE, 1997). Esta via inicia-se na retina, onde ocorre a conversão da 

informação fótica em sinais neurais que, por sua vez, são enviados pelo nervo óptico 

aos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) via trato retino-hipotalâmico. Os núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ) projetam-se aos neurônios  do núcleo paraventricular (PVN), 

havendo liberação do neurotransmissor inibitório GABA sincronizadamente à presença 

de luz ambiental (KALSBEEK  et al., 2000). Portanto, é neste ponto que a via 

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

Na fase de escuro ambiental, a via que inerva os neurônios do núcleo 

paraventricular (PVN) é ativada por neurotransmissão glutamatérgica e segue-se ativada 

à coluna intermediolateral da medula espinal (TECLEMARIAM-MESBAH et al., 1999), 

onde originam-se os neurônios pré-ganglionares que se projetam ao gânglio cervical 

superior. Então, os neurônios pós-ganglionares simpáticos inervam diretamente a pineal 

e há liberação de noradrenalina pelos terminais nervosos no parênquima da glândula, 

resultando na indução da produção de melatonina (figura 2). 

 



 

 

Introdução 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 - Controle da produção circadiana de melatonina. Esquema baseado no apresentado por 
Schultz; Kay (2003) sobre a produção de melatonina em roedores de hábito noturno. A informação fótica 
ambiental captada pela retina chega aos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) pelo trato retino-hipotalâmico e 
é retransmitida para o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN). O PVN envia então aferências para a 
coluna intermédio lateral que, via gânglio cervical posterior (SCG), induz a síntese noturna de melatonina.  
 

 

A noradrenalina liberada pelos terminais simpáticos na fase de escuro atua sobre 

os adrenoceptores (KLEIN et al., 1983), principalmente do subtipo β1, que são 

receptores acoplados à proteína G estimulatória (Gs). Quando ativados, as subunidades 

β e γ da proteína G se separam da α e, ainda na membrana plasmática, ativam a enzima 

adenilil ciclase (AC), conversora de AMP (monofosfato de adenosina) em AMP cíclico 

(AMPc). O aumento citoplasmático deste segundo mensageiro ativa a proteína quinase 

dependente de AMPc (PKA), responsável pela fosforilação de diversas proteínas, dentre 

as quais o fator de transcrição CREB (ciclic AMP response element-binding protein). 

Quando fosforilado, este fator forma homodímeros e liga-se a um coativador, o CBP 

(CREB-binding protein). Este complexo, por sua vez, liga-se a sequências de DNA 

específicas presentes na região promotora do gene da enzima arilalquilamina-N- 

acetiltransferase (AA-NAT) e induz sua transcrição, o que é essencial para completar a 

via biossintética da melatonina (BALER et al., 1997). 

Além dessas sinalizações, a via ainda pode ser potenciada pela ativação de 

receptores α1-adrenérgicos, pela noradrenalina e receptores  P2Y1 purinérgicos pelo 

ATP liberado pelos mesmos terminais simpáticos (FERREIRA et al., 1994, 2001). Os 

adrenoceptores α1 são acoplados à proteína Gq, ativadora da enzima fosfolipase C que, 

por uma sequência de eventos, induz aumento de cálcio intracelular (Ca2+) e ativação da 

enzima quinase dependente de cálcio (PKC) (TZAVARA et al., 1996). Essas últimas 

etapas também são observadas após ativação receptores P2Y1 (FERREIRA et al., 
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2003) e a regulação positiva de PKC sobre a enzima adenilil ciclase converge com a 

sinalização proveniente da ativação β1-adrenérgica, aumentando os níveis de AMPc e 

potenciando a via de sinalização necessária à transcrição de AA-NAT (figura 2).  

A síntese de melatonina é iniciada pelo aminoácido triptofano, capturado da 

corrente sanguínea e hidroxilado a 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela enzima triptofano 

hidroxilase. Em seguida, o 5-HTP é convertido a serotonina por uma descarboxilase de 

aminoácidos aromáticos (AAAD). Por sua vez, a serotonina é acetilada pela enzima AA- 

NAT à N-acetilserotonina (NAS), que é então metilada pela acetilserotonina 

metiltransferase (ASMT), formando N-acetil-5-metoxitriptamina, também chamada de 

melatonina (figura 3) (SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003). 

 

 
 
Figura 3 - Vias de sinalização na biossíntese de melatonina em glândulas pineais de ratos. A 
noradrenalina (NA) liberada noturnamente pelos terminais simpáticos ativa os receptores β e α 
adrenérgicos. Os receptores β1 são acoplados à proteína G estimulatória (s) e sua ativação leva à 
ativação da enzima adenilil ciclase (AC) pela subunidade α da proteína G. Isso resulta em um aumento 
nos níveis intracelulares de AMP cíclico (AMPc), ativando PKA, que fosforila CREB, que induz a 
expressão gênica da enzima AA-NAT. A ativação dos receptores α1-adrenérgicos e P2Y1 purinérgicos 
induz uma cascata de sinalização que culmina em aumento de cálcio intracelular e ativação de PKC, cujo 
efeito positivo sobre AC potencia a cascata de sinalização iniciada pelos receptores β1. Após a tradução 
da enzima AA- NAT, sua fosforilação por PKA e ligação à chaperona 14-3-3 estabilizam-na e a tornam 
ativa, sendo uma enzima-chave para a produção rítmica de melatonina. A síntese de melatonina encontra-
se esquematizada no canto direito, iniciando com a captura do aminoácido triptofano da circulação. A 
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descrição das etapas e das enzimas envolvidas está detalhada no texto. (PLC = fosfolipase C; IP3 = 
inositol trifosfato; setas tracejadas = simplificação de uma sequência de eventos). 
 
 
1.3.1 Melatonina 

 

A melatonina é uma molécula altamente conservada ao longo da  escala 

filogenética, sendo encontrada desde organismos unicelulares até plantas e vertebrados  

(PANDI- PERUMAL et al., 2006). Conforme relatado, os primeiros efeitos descobertos da 

melatonina estão relacionados à sua capacidade em induzir a mudança na coloração da 

pele de anfíbios (LERNER et al., 1958) e às ações pró ou anti-gonadotróficas, de acordo 

com a espécie considerada (WURTMAN et al., 1965). A relação deste hormônio com as 

alterações sazonais observadas no sistema reprodutor de alguns animais logo revelou 

sua função cronobiótica, como sincronizadora dos ritmos biológicos às variações 

ambientais. 

 A melatonina apresenta também diversos outros efeitos que não estão 

necessariamente relacionados aos ritmos circadianos ou sazonais e são, portanto, 

classificados como efeitos não-cronobióticos. Além da pineal, outros órgãos também são 

capazes de produzir melatonina, geralmente de forma não-rítmica e dependente de 

estímulos específicos. São exemplos de efeitos não-cronobióticos da melatonina suas 

ações antioxidante, oncostática e imunomodulatória (HARDELAND et al., 2003). 

 

 

1.3.1.1 Efeitos da melatonina 
 

Em todos os mamíferos, seja de hábito diurno ou noturno, a melatonina é 

encontrada na corrente sanguínea sinalizando a presença e a duração da fase de 

escuro ambiental. O primeiro efeito cronobiótico da melatonina foi evidenciado a partir de 

observações de que a exposição de roedores a diferentes fotoperíodos (relação entre a 

duração da fase de claro e de escuro) induzia alterações no tamanho e função das 

gônodas e que a extirpação da glândula pineal e ou administração da melatonina  

mimetizavam estas alterações (WURTMANN; AXELROD, 1965). A atividade reprodutiva 

desses animais apresentava variação sazonal bem definida, estabelecia-se, portanto, 

um dos principais papéis da melatonina, o de sincronizar ritmos endógenos às variações 

ambientais diárias e anuais, contribuindo para o sistema de temporização interno. 

Mesmo atuando diretamente em todas as células do organismo, a melatonina também 
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exerce seu efeito cronobiótico sobre o próprio núcleo supraquiasmático (NSQ), 

contribuindo com a sincronização do relógio biológico (PÉVET et al., 2002). 

Em mamíferos, além de modular as alterações sazonais relacionadas à 

reprodução, a melatonina também regula a manifestação de tantos outros ritmos, como 

o de atividade e repouso, temperatura corporal, pressão arterial e de alterações 

circadianas e ou sazonais observadas no sistema imune, tais como a proliferação celular 

na medula óssea e no sistema linfóide (HAUS et al., 1983). Em humanos, a produção 

dessincronizada de melatonina está relacionada a distúrbios como insônia e mal-estar 

causados por trabalho noturno ou pelo efeito jet-lag, referente à adaptação a um novo 

fuso horário em viagens transmeridionais. Estes casos tem sido tratados com sucesso a 

partir da administração exógena da melatonina (BRZEZINSKI, 1997; PAUL et al., 2010). 

A melatonina noturna controla os ritmos diários em humanos saudáveis de algumas 

citocinas como o  IFN-γ, IL-10 e o IL-2 (ESQUIFINO et al., 2004; LISSONI et al., 1998; 

PONTES et al., 2007). 

A primeira função biológica da melatonina em organismos primitivos unicelulares 

foi como molécula fotoprotetora contra os danos causados pela exposição à luz. Por ser 

evolutivamente importante foi conservada por proteger organismos simples contra os 

danos da oxidação (HARDLAND; FUHRBERG, 1996). Parte das ações antioxidantes da 

melatonina são mediadas por mecanismos dependentes de receptor, como a sua 

capacidade em aumentar a expressão e a atividade de enzimas antioxidantes como da 

superóxido dismutase (SOD), da catalase (CAT) e da glutationa peroxidase (GPx), mas 

também incluem ações que não dependem dessa interação constituindo da ligação 

direta às espécies reativas de oxigênio (EROS) e nitrogênio (ERNS)( ALLEGRA et al., 

2003; BARLOW-WALDEN et al., 1995; BLANCHARD, et al., 2000; MATUSAK et al., 

1997; MAYO et al., 2002; NAIDU et al., 2003; OKATANI et al., 2000;  PABLOS et al., 

1997; PIERI et al., 1995; RODRIGUEZ et al., 2004; TAN et al., 2000, 1993; TURJANSKI 

et al., 2000; ZANG et al., 1998). 

A melatonina tem propriedades redox devido à presença de um sistema de anel 

aromático rico em elétrons o que permite à indolamina funcionar como um doador de 

elétrons (AL-KAZWINI, et al., 1990; JOVANNOVICH; STEENKEN, 1992; POEGGELER 

et al., 1994). Somando-se a este fato, a presença dos grupos O-metil e N–acetil confere 

à metatonina a sua propriedade anfifílica. A anfifilicidade é uma peculiaridade química de 

grande importância, representando uma diferença fundamental e fisiologicamente 

relevante para a maioria dos limpadores (scavengers) de elementos oxidantes, os quais 
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são normalmente hidrofílicos como o ascorbato, o NADPH e a glutationa, ou lipofílicos 

como o α-tocoferol e carotenoides. Tal qualidade permite que esta indolamina atravesse 

toda e qualquer membrana e que ainda se mantenha solúvel em grande proporção na 

fase aquosa.  

A melatonina age modulando positivamente a expressão de enzimas 

antioxidantes via receptores em concentrações fisiológicas (faixa pM-nM) (HARDLAND, 

2009; TAN et al., 2002) ou quando em concentrações farmacológicas (faixa µM - mM), 

interage diretamente  com radicais livres (MARSHALL et al., 1996; POEGGELER et al., 

1996). 

Dados acumulados na última década indicam que a melatonina desempenha um 

papel na defesa antioxidante mitocondrial, preservando a sua homeostase, reduzindo a 

geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, otimizando o fluxo de elétrons e a 

aumentando a atividade enzimática da cadeia de transporte elétrico (complexo I e IV) 

consequentemente, aumentando a produção do ATP (ACUÑA-CASTROVIEJO et al., 

2011; ENGELBRECHT et al., 2014; LÓPEZ et al., 2009; MARTÍN et al., 2002; 

NAVARRO-ALARCÓN et al., 2014; PARADIES et al., 2015, 2010). 

Um outra virtude da melatonina é que os seus metabólitos, o AFMK (N1-acetil-N2-

formil-5-metoxiquinuramina) e o AMK (N1-acetil-5-metoxiquinuramina), também são 

capazes de reagir com espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (HARDELAND et al., 

2006, 2009; SILVA et al., 2006). 

O primeiro relato da correlação entre a melatonina e o sistema imune data de 

1926, onde Berman relatou melhora na resistência às doenças infecciosas em gatinhos 

alimentados por dois anos com extratos de glândulas pineal de touros jovens 

(CARRILLO-VICO et al., 2013). Posteriormente, esta ligação foi observada a partir de 

animais pinealectomizados e a redução na sua  capacidade imunológica (CSABA; 

BARATH, 1975).  

A propriedade imunomodulatória da melatonina vem sendo bastante explorada.  

Dados amealhados comprovam  que tanto a sua função cronobiótica sobre o sistema 

imune, quanto a administração exógena e a sua produção extra-pineal modulam os 

componentes desse sistema (CARRILLO-VICO et al., 2013; MARKUS et al. 2013, 2007; 

SKWARLO-SONTA et al., 2003). A produção extra-pineal de melatonina ocorre em 

situações especiais, como na vigência de um quadro inflamatório, tendo sido verificada 

em diversas células como as epidérmicas, no trato gastrointestinal, na retina e em 

células imunocompetentes como NK (natural killers), timócitos, linfócitos e macrófagos 
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(BÜBENIK; 1997; CONTI et al., 2000; KVETNOY, 1999; MUXEL at al., 2012; PIRES- 

LAPA et al., 2013; PONTES at al., 2006; SLOMINSKI et al., 2005). Estudos realizados 

com altas concentrações de melatonina, de origem extra-pineal ou exógena, revelaram 

diversas modulações na resposta imune (CARRILLO-VICO et al., 2005), tais como 

aumento da proliferação de linfócitos T, da apresentação de antígenos pelos macrófagos 

e da atividade fagocitária destes (PONTES et al., 2006; MUXEL at al., 2012; PIRES- 

LAPA et al., 2013); aumento na atividade de células do sistema linfóide, do baço e da 

medula óssea; estimulação da síntese de algumas citocinas, como IL-2, IFN-γ e IL-6 

(MILLER et al., 2006) e regulação da síntese de óxido nítrico pelas células endoteliais 

(TAMURA et al., 2009). 

Por outro lado, a melatonina em concentrações compatíveis às encontradas no 

plasma em seu pico noturno parece exercer um efeito antiinflamatório, interferindo no 

processo de migração celular por inibir o rolamento e adesão de células 

imunocompetentes sobre a camada endotelial (LOTUFO et al., 2001). Dessa forma, o 

efeito que a melatonina exerce sobre o sistema imune é dependente de seu local de 

produção e da quantidade produzida, não podendo ser caracterizada como um hormônio 

exclusivamente pró ou anti-inflamatório. 

A sua ação oncostática está relacionada a suas propriedades anti-proliferativa e 

anti-angiogênica (BLASK  et al., 2005; LISSONI  et al., 2001), uma vez que a melatonina 

inibe ou bloqueia o ciclo celular das células tumorais através da ativação e aumento de 

genes supressores p21 e p53, além de inibir as vias de sinalização relacionadas à 

hipóxia que ativam a angiogênese. Uma outra ação é a indução de morte por apoptose 

(pró- apoptotico) de células tumorais, tais como linfomas, tumores de próstata, mamários 

e colo-retal (MEDIAVILLA et al., 2010). Estudos clínicos comprovam que o uso apenas 

da melatonina no tratamento do câncer não é suficiente, porém a mesma utilizada 

concomitantemente com um medicamento oncológico aumenta significativamente o 

número de animais sobreviventes, além da regressão de tumores em metástase e dos 

efeitos colaterais (BLOCK et al., 2008; DI BELLA et al., 2013; JUNG; AHMAD, 2006; 

LISSONI et al., 1999). Recentemente, Kinker et al. (2016) propôs que o índice ASMT : 

CYP1B1 (enzimas de síntese e metabolização da melatonina) seja usado como um fator 

prognóstico em gliomas humanos para avaliar a sua malignidade. 
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1.3.1.2 Mecanismo de ação da melatonina 
 

Como a melatonina tem uma variedade de efeitos, ela apresenta, portanto, uma 

diversidade de mecanismos de ação. A melatonina exerce seus efeitos principalmente 

pela ligação de alta afinidade com receptores de membrana acoplados à proteína G, 

mas apresenta também a capacidade de interagir diretamente com proteínas 

intracelulares, podendo ainda ter uma ligação com os receptores nucleares. No entanto, 

alguns efeitos da melatonina persistem mesmo na ausência de receptores MT1 e MT2 ou 

mesmo com um bloqueio farmacológico dos mesmos indicando um mecanismo 

independente de receptor. 

Diversas ações da melatonina são mediadas por receptores de membrana MT1 e 

MT2 (DUBOCOVICH, 1988; 1997; REPPERT et al., 1994, 1995), tendo sido detectados 

praticamente em todos os tipos celulares de mamíferos (ZLOTOS et al., 2014). Esses 

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

domínios transmembrânicos e são responsáveis principalmente pelos efeitos 

cronobiológicos. Ambos receptores sinalizam principalmente a via proteína Gi ( inibitória) 

que induz a redução do segundo mensageiro AMPc através da via AMPc-PKA-CREB ou 

podem sinalizar por Gq modificando a atividade da fosfolipase C (PLC), induzindo o 

aumento dos níveis de cálcio, inositol trifosfato (IP3) e consequentemente a ativação da 

PKC (BRYDON et al., 1999; LIU et al., 2016, MACKENZIE et al., 2002). Em células 

mononucleares a indução da expressão das citocinas IL-1 e IL-12 ocorre via ativação de 

receptores MT1 (CARILLO-VICO et al., 2003), já o aumento da atividade fagocitária 

induzida por melatonina é mediado por MT2 (PIRES-LAPA et al., 2013). 

Um terceiro receptor, inicialmente descrito como MT3 (DUBOCOVICH, 1988) foi 

caracterizado posteriormente como sendo a enzima quinona redutase II, a qual 

apresenta baixa afinidade por melatonina e alta por NAS (NOSJEAN et al., 2000). Tal 

receptor ainda medeia a adesão de leucócitos à camada endotelial, participando do 

processo de inibição da migração noturna destas células imunocompetentes em ratos 

(LOTUFO et al., 2001). Recentemente, Cernysiov et al. (2015) mostrou em 

camundongos que a adesão de granulócitos é suprimida via este mesmo receptor. 

Dentre as moléculas intracelulares com as quais a melatonina interage estão a 

calreticulina, proteínas microtubulares e a calmodulina (BENITEZ-KING, 2006; DE 

ALMEIDA-PAULA, 2005; PANDI-PERUMAL, 2008) sendo que a ligação com esta última 

inibe a formação do complexo cálcio (Ca2+)-calmodulina por consequência impede a 



 

 

Introdução 38 

atividade de enzimas dependentes da formação deste complexo como a adenilil ciclase 

e enzimas quinases (BENITEZ-KING; ANTÓN-TAY, 1993). A melatonina se liga também 

aos os receptores nucleares da família do ácido retinóico (ROR 1, ROR 2, RZR , RZRβ), 

que regulam a transcrição de genes alvos. Estes foram identificados como uma classe 

de receptores envolvidos na sinalização nuclear com efeitos cronobióticos, embora 

existam dúvidas se o efeito da melatonina sobre estes receptores é direto ou indireto 

(HARDELAND, 2009),  

Por fim, a melatonina interage  diretamente com espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, a partir da sua  doação de elétrons, onde na reação os mesmos são 

pareados e as cargas elétricas neutralizadas, tal mecanismo lhe confere a característica 

de um excelente redutor, ou seja, um antioxidante (HARDLAND et al., 1995; 

POEGGLER et al., 1996; 2002; REITER et al., 1995; TAN et al., 1993). 
 

 

1.4 Fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB) 
 

A via do NF-κB (fator nuclear kappa B) é uma via clássica na mediação da 

resposta imune inata, sendo que seus principais genes-alvos são aqueles que codificam 

proteínas relacionadas a respostas inflamatórias, como os de citocinas (TNF-𝛼, IL-2, IL-

6) e seus respectivos receptores, moléculas de adesão (VCAM, ICAM), além de enzimas 

que também participam da resposta imune inata, como a sintase de óxido nítrico 

induzida (iNOS) e a ciclooxigenase 2 (COX-2) (O’NEILL; KALTSCHMIDT, 2007). Além 

disso, as próprias proteínas IκBs são reguladas positivamente pelo NF-κB, constituindo 

um mecanismos de retroalimentação negativa, essencial para finalizar e limitar a 

resposta inflamatória (HAYDEN; GHOSH, 2012). De modo geral, a via do NF-κB é 

classicamente ativada por estímulos imunogênicos, como bactérias e vírus, ou 

moléculas sinalizadoras como citocinas, sinais apoptóticos, fatores de crescimento, 

dentre outros (BAEUERLE; BALTIMORE, 1996; TRAENCKNER et al., 1995). 

A via de sinalização do NF-κB é central na mediação dos efeitos modulatórios do 

sistema imune sobre a atividade da pineal, sendo que sua indução por TNF-𝛼 ou LPS 

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

translocação nuclear ou da sua ligação ao DNA por corticosterona potencia a atividade 

biossintética da pineal (CARVALHO-SOUSA et al., 2011; DA SILVEIRA CRUZ-

MACHADO et al., 2010; FERNANDES  et al., 2006; FERREIRA  et al., 2005).  
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Por outro lado, a ativação de outras subunidades de NF-κB nas células 

imunocompetentes tem efeito oposto sobre este mesmo gene, acarretando em indução 

da expressão de AA-NAT e, consequentemente, da síntese de melatonina por estas 

células (MUXEL et al., 2016, 2012). Dessa forma, a via NF-κB é diretamente 

responsável pela alternância entre a produção pineal e a produção extra pineal de 

melatonina na presença de um mesmo estímulo patogênico ou inflamatório, como por 

exemplo a  poluição atmosférica. 

 

Em suma, pelo fato da poluição atmosférica atuar por vias notoriamente 

presentes na glândula pineal e nas células imunocompetentes, neste trabalho, 

hipotetizamos, que após uma exposição aguda in vivo ao material particulado fino 

presente neste agente poluente, possivelmente, o sistema melatonérgico, poderia ser 

alterado e o eixo imune-pineal, ativado. Considerando que o pulmão é o órgão que faz a 

interface entre o meio externo e o interno do organismo, sendo o principal  alvo da 

poluição atmosférica, investigamos se o mesmo desencadearia uma resposta 

inflamatória local e sistêmica, sendo ainda capaz de produzir a melatonina em resposta 

a este agente agressor, avaliando ainda prováveis funções da produção local desta 

indolamina.  
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste projeto foi avaliar a participação do eixo imune-pineal no 

desencadeamento do processo de defesa em pulmão de ratos normais submetidos à 

poluição atmosférica urbana de São Paulo. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 
Verificar se a melatonina é um dos moduladores envolvidos na defesa de 

pulmões expostos à poluição ambiental. Para tanto foi caracterizada: 

 

- Ativação da resposta imune inata pulmonar via ativação do fator NF-κB, 

produção de citocinas, migração de células imunocompetentes e geração do 

estresse oxidativo; 

- Variação da concentração de melatonina no plasma e no pulmão;  

-  Efeitos da melatonina sobre expressão gênica e atividade de enzimas que 

reduzem o estresse oxidativo, como a superóxido desmutase (SOD), a 

catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx); 

- Relevância de receptores acoplados à proteína G nos efeitos da melatonina 

endógena. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Animais 
 

Foram utilizados ratos (Rattus novergiccus) machos da linhagem Wistar de cerca 

de dois meses de idade. Os animais foram mantidos em ciclo claro-escuro 12:00 h/12:00 

h (com luzes acesas às 06:00 horas e apagadas às 18:00 horas), com ração e água ad 

libitum. O horário de acender as luzes foi considerado o zeitgeber  zero (ZT 0). Em todos 

os experimentos os animais foram eutanasiados por decapitação sem a administração 

de anestésicos. Este projeto foi realizado sob a licença da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo sob 

o protocolo nº 057/2012, em concordância com a regulamentação do Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

 

 

3.2 Drogas e reagentes 
 

As drogas e reagentes utilizados tiveram as seguintes procedências:  

- Ácido polideoxinosínico-deoxicitidílico [poli(dIdC)]  - Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, 

EUA; 

- Acrilamida - Bio-Rad; Richmond, CA, EUA; 

- Adenosina 5’- trifosfato, [γ32P]Easy Tides®  - Perkin Elmer; Boston, MA, EUA; 

- Álcool etílico – Merck; Darmstadt, Alemanha; 

- Anticorpo policlonais de coelho anti-subunidades de NF-κB: p50 (sc-114X), p52 

(sc-298X), RelA (sc-109X), RelB (sc-226X) e c-Rel (sc-70X) - Santa Cruz 

Biotechnology; CA, EUA; 

- Bisacrilamida (N, N’-metilenebisacrilamida) - Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA; 

- Ditiotreitol (DTT) - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- Enzima DNase - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- Fenilmetanesulfonilfluorido (PMSF) - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, 

NY, EUA; 

- Luzindol - Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EUA; 

- Nonidet-p40 (NP-40) - Calbiochem; Darmstadt, Alemanha; 

- Nucleotídeos (mix dNTP) - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- Oligonucletotídeo consenso para NF-κB - Promega; Madison, WI, EUA; 
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- Oligonucleotídeos para PCR - Eurofin MWG Operon; Alabama, EUA; 

- Paraformoldeído – Merck; Darmstadt, Alemanha; 

- Random primers - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- Superscript III - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- SYBR Green PCR mix - Invitrogen - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- Trizol - Life Technologies; Grand Island, NY, EUA; 

- Xilol – Merck; Darmstadt, Alemanha; 

 

Todos os demais reagentes utilizados apresentavam grau de pureza analítico. 

 

 

3.3 Preparo das drogas 
 

O luzindol foi inicialmente diluído em etanol anidro (100%) a uma concentração  

de 10-2 M e posteriormente diluído em solução fisiológica a 0,9% de NaCl até atingirem 

as concentrações de (100, 10, 3 e 1) µg/kg. Para o preparo da solução veículo todas 

etapas foram realizadas da mesma maneira, porém na ausência do antagonista. 

 

 

3.4 Tecido pulmonar 
 

Imediatamente, após a eutanásia, os pulmões foram coletados, acondicionados 

em criotubos e armazenados em nitrogênio líquido. Para as análises subsequentes, 

cerca de 150 mg do tecido foram pulverizados em nitrogênio líquido, mecanicamente 

homogeneizados em 1 mL  de solução salina fosfato (PBS – NaCl 125 mM, Na2HPO4 

2mM, NaH2PO4 2 mM e KCl 5 mM) para a análise do estresse oxidativo e em 450 µL  de 

25 mM de Tris-HCl pH- 7,4, contendo 1mM EDTA e 1mM de EGTA (adaptado de Pinato 

et al. 2013) para a detecção de melatonina. Após a centrifugação (10.000 x g, 10 min, 

4°C), os sobrenadantes foram coletados e armazenados a - 80 °C até o uso. 

 
 
3.5 Concentrador de partículas finas (MP2,5) ambientais de Harvard (CPFAH) 
 

O Concentrador de Partículas Finas Ambientais de Harvard (CPFAH), utiliza a 

tecnologia do impactador virtual e tem o propósito de aumentar em até 30 vezes a 

concentração das partículas ambientais, iguais e inferiores a 2,5 µm de diâmetro 

aerodinâmico, em suspensão presentes na atmosfera, sem modificá-las química ou 
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fisicamente alimentando uma câmara de exposição para ensaios toxicológicos. O 

CPFAH utilzado neste projeto está localizado na cidade de São Paulo, entre as ruas 

Teodoro Sampaio e Dr. Arnaldo. 

O CPFAH é formado por um conjunto de impactadores virtuais montados em 

série, que consistem em um acelerador de fluxo de ar que o dirige para uma passagem 

estreita e previamente calibrada, enquanto é aplicado perpendicularmente um vácuo de 

alta intensidade ao fluxo de ar. Dessa maneira, uma porção gasosa do fluxo de ar e 

parte das partículas ultrafinas de baixa densidade são removidas, e o material 

particulado fino inalável passa pelo sistema de concentração e segue rumo a câmara de 

exposição (figura 4) (SIOUTAS et al., 1995, 1997). 

 

 

 
 
Figura 4 - Esquema de funcionamento do impactador virtual. Cada impactador virtual consiste em um 

acelerador de vazão que dirige o fluxo de ar na direção de uma passagem estreita e previamente 

calibrada, enquanto um vácuo de alta intensidade é aplicado perpendicularmente ao fluxo. Dessa maneira 

uma porção gasosa do fluxo, praticamente sem inércia, e parte das partículas ultrafinas de baixa 

densidade, são removidas enquanto o material particulado fino inalável passa pelo equipamento, porém 

acompanhado de uma pequena fração do volume original do ar captado (SIOUTAS et al., 1995, 1997). 
 
 Os três conjuntos de impactadores virtuais em série formam o 

concentrador de partículas, cuja vazão inicial de ar atmosférico captada, de 5.000 L/min, 

!"

"

pelo sistema de concentração e segue rumo a câmara de exposição (Sioutas et 

al., 1995), conforme esquema da Figura 1.  

"
Figura 1 - Esquema de funcionamento do 

impactador virtual 

Os três conjuntos de impactadores virtuais em série formam o concentrador de 

partículas, cuja vazão inicial de ar captada, de 5.000 L min-1 (litros por minuto), 

é reduzida a aproximadamente 40 L min-1. Todo este processo ocorre em 

fração de segundos, sem qualquer contato do ar com peças móveis, de 

maneira que não há tempo para alterações das características físicas e da 

composição química do material particulado. A Figura 2 mostra o esquema do 

concentrador de partículas.  
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é reduzida à aproximadamente 40 L/min. Todo este processo ocorre em fração de 

segundos, sem qualquer contato do ar com peças móveis, de maneira que não há tempo 

para alterações das características físicas e da composição química do material 

particulado (figura 5A). O ar, então carregando uma concentração determinada de 

partículas finas, alimenta uma câmara onde os animais são expostos (animais poluídos 

e veículos). Ao mesmo tempo e sob as mesmas condições de pressão, fluxo, 

temperatura e umidade relativa, outra câmara disposta paralelamente é alimentada com 

ar filtrado para exposição do grupo controle (animais controle, figura 5B). Já os ratos 

naives permaneceram em gaiolas de polipropileno por todo o período do experimento. 

Estas gaiolas ficaram alocadas na sala onde se localiza as câmaras de exposição e 

controle. Em ambas as câmaras e gaiolas os animais circularam livremente e respiraram 

naturalmente até o momento da eutanasia.   
 

 
Figura 5 - A - Esquema de funcionamento do Concentrador de Partículas Finas Ambientais de 
Harvard (CPFAH). A – Esquema de funcionamento: Os três conjuntos de impactadores virtuais estão 
dispostos em série formando o concentrador de partículas. A vazão inicial de ar captado é de 5.000 L/min 
e a final, dirigida para a câmara de poluição é reduzida à aproximadamente 40 L/min. B – Vista lateral do 
CPFAH e das câmaras de ar poluído e filtrado. 
 

 

3.6 Condições de exposição 
 

Durante os experimentos, os animais foram expostos por diferentes tempos ao 

material particulado fino (MP2,5). A quantidade do poluente era diretamente proporcional 

ao tempo de exposição, sendo que a concentração média variou ao longo dos dias dos 

experimentos, 666,6 ±	94,3 µg MP2,5/m3. A hora de eutanásia dos animais sempre foi a 

mesma, ou seja, no meio da fase de escuro, ZT18. Durante a noite, os animais foram 

submetidos às  doses agudas de material particulado fino por períodos de uma hora, 

(início da exposição ZT 17);  duas horas (início da exposição ZT 16)  e seis horas (início 
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da exposição (ZT 12) antes da meia noite  (ZT 18) que é o horário do pico de melatonina 

noturna (figura 6).  

 Durante o dia, os mesmos foram expostos por uma hora (início da exposição ZT 

10) e seis horas (início da exposição ZT 5) até às 17:00 horas (ZT 11), uma hora antes 

do apagar das luzes. Após a conclusão do tempo de exposição os animais foram 

eutanasiados (ZT 11) por decapitação tendo seus sangues e os pulmões coletados para 

este estudo (figura 7).  

 

 
Figura 6 - Protocolo experimental noite. Ratos machos foram divididos em 3 grupos: naive, controle (1,2 
e 6h), poluído (1,2 e 6h) e veículo (6h). O grupo naive não recebeu tratamento, animais controle, poluído e 
veículo  entram nas câmaras de exposição, o primeiro recebeu ar limpo e o segundo e o terceiro  inalaram 
o material particulado proveniente do ar da atmosfera local. Todos os animais entram na câmara no 
mesmo horário (ZT12) e foram sacrificados no ZT 18. Diferentes tempos de exposição foram realizados, 1, 
2 e 6h antes do ZT 18. Para cada tempo de exposição à poluição tem-se um grupo controle referente ao 
horário. Zeitgeber time – ZT zero corresponde ao momento do ascender das luzes 06:00 horas. 
 

 
Figura 7 - Protocolo experimental dia. Ratos machos foram divididos em 3 grupos: naive, controle (1 e 
6h) e poluído (1 e 6h). O grupo naive não recebeu tratamento, animais controle e poluído entram nas 
câmaras de exposição, o primeiro recebeu ar limpo e o segundo inalou o material particulado proveniente 
do ar da atmosfera local. Todos os animais entram na câmara no mesmo horário (ZT5) e foram 
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sacrificados no ZT 11. Diferentes tempos de exposição foram realizados, 1 e 6h antes do ZT 11. Para 
cada tempo de exposição à poluição tem-se um grupo controle referente ao horário. Zeitgeber time – ZT 
zero corresponde ao momento do ascender das luzes 06:00 horas. 
 

 

3.6 Caracterização do material particuado fino (MP2,5) 
 

O material particulado fino aos quais os animais presentes na câmara poluída 

foram expostos também foram amostrados em filtros de policarbonato (Millipore®, com 

37mm de diâmetro, e 0,8 µm de porosidade) por um período de 60 minutos sob uma 

vazão de 5 L/h  e posteriormente analisadas quanto a presença de alumínio (Al), bromo 

(Br), cálcio (Ca), cloro (Cl), cromo(Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio 

(Mg), manganês(Mn), níquel (Ni), fósforo (P), chumbo(Pb), enxofre (S), selenio (Se), 

silício (Si), titânio(Ti), vanádio(V) e zinco ( Zn) além do carbono elementar (Black Carbon 

– BC) e endotoxinas. 

 

 

3.6.1 Espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDXRF) 
 

A metodologia da espectrometria de fluorescência de raios-X por dispersão de 

energia (EDXRF) foi utilizada na caracterização elementar do material particulado fino. A 

espectrometria de fluorescência de raios-X consiste na medida das intensidades do 

mesmo emitido pelos elementos químicos da amostra. Esta técnica tem sido 

amplamente utilizada na análise de amostras de plantas e materiais particulados (CHU 

et al. 2003; RICHARDSON et al., 1995; STEPHENS; CALDER, 2004) e também foi a 

técnica utilizada neste estudo. Estas medidas foram realizadas em parceria com o 

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São 

Paulo (IAG-USP), conforme Yamasoe (1994). 

 

 

3.6.2 Refletância 
 

A técnica de refletância consiste na incidência de luz de uma lâmpada de 

Tungstênio no filtro amostrado, que reflete uma intensidade inversamente proporcional à 

quantidade de carbono elementar (BC) presente (YAMASOE,1994). Como as partículas 

de BC são boas absorvedoras de luz, quanto maior a sua presença, menor a intensidade 
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de luz refletida pelo filtro e menor a detectada pelo fotosensor. Estas medidas também 

foram realizadas em parceria com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP), conforme Yamasoe (1994). 

 

 

3.6.3 Ensaio cromogênico 
 

A fim de verificar a qualidade biológica do material particulado, foi realizado um 

ensaio espectrofotométrico para endotoxinas adotando um kit comercial (Chromogenic 

LAL Endotoxin Assay Kit - cat. L00350 – GenScript; NJ, USA ) e seguiu-se as instruções 

do fabricante.  

 

 

3.7 Composição do material particuado fino (MP2,5) 
 

 A análise elementar do material particulado fino constatou a presença de 

alumínio (Al), bromo (Br), cálcio (Ca), cloro (Cl), cromo(Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), 

potássio (K), magnésio (Mg), manganêsv(Mn), níquel (Ni), fósforo (P), chumbov(Pb), 

enxofre (S), selenio (Se), silício (Si), titânio (Ti), vanádio (V) e zinco (Zn) além do 

carbono elementar (Black Carbon –BC). O material particulado inalado pelos animais 

presentes na câmara poluída foi composto por poluentes resultantes da ressuspensão 

de elementos presentes no solo e principalmente pela queima de combustíveis 

veiculares fósseis, com grande participação do elemento carbono, mais conhecido como 

o black carbon. Já a quantificação de endotoxina ficou em 0,975 EU/mg de material 

particulado fino. Portanto, dos compostos quantificados estes foram inalados pelos 

animais, oriundos da emissão veicular além de fontes não antropogênicas. 
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Figura 8 - Caracterização elementar do material particulado fino (MP2,5). Valores obtidos a partir da 

amostragem de 19 filtros. Concentrações de Na, Mg, Al, Si, O, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, 

Se, Br, Pb e carbono elementar (Black carbon) (µg/m3). 

 

 

3.8 ELISA 
 

Tanto as  concentrações da melatonina plasmática quanto pulmonar e as de 

cortocosterona foram determinadas pela técnica de ELISA (Enzyme-linked 

immunosorbent assay), utilizando-se kits comerciais (melatonina - cat RE54021; 

corticosterona - cat RE52211, IBL Internacional, Hamburg, DE), de acordo com as 

instruções do fabricante.  

 

 
3.9  Ensaio de eletromobilidade em gel  (EMSA / gel shift) 

 
O conteúdo nuclear de NF-κB foi analizado em pulmões de ratos submetidos à 

poluição e controle em tempos variados. Após os tratamentos, os pulmões foram 
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processadas para extração de proteínas nucleares, sendo homogeneizados e incubados 

em tampão de lise celular (HEPES 10 mM, KCl 10 mM, EDTA 0.1 mM pH 8,0, glicerol 

10%, NP40 0.1%, DTT 1 mM e PMSF 0.1 mM; 15 min, 4 °C). Após centrifugação (12000 

x g; 1 min; 4 °C), o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi ressuspendido em 50 

µl do mesmo tampão de lise, sendo então submetido a nova centrifugação (12000 x g; 1 

min; 4 °C). Em seguida, o precipitado foi ressuspendido e incubado em 100 µl de tampão 

de extração nuclear (HEPES 10 mM, KCl 0,5 M, EDTA 1 mM pH 8,0; glicerol 10%, DTT 

1 mM e PMSF 0,1 mM; 15 min, 4 °C, sob agitação). Após centrifugação (20000 x g; 5 

min; 4 °C), o sobrenadante contendo o extrato proteico nuclear foi coletado e 

armazenado a - 80 °C até seu uso no ensaio de gel-shift. O conteúdo de proteína foi 

quantificado pelo espectrofotômetro Nanodrop ND-1000 a 280 nm (Nanodrop, 

Wilmington, DE, EUA). Cerca de 6 µg de proteína nuclear de cada amostra foram 

incubados em tampão de ensaio (Tris-HCl 10 mM pH 7,5, MgCl2 1 mM, NaCl 50 mM, 

DTT 0.5 mM, EDTA 0.5 mM pH 8,0, 4% glicerol, 1 µg de poli-dIdC) com sonda de 

oligonucleotídeo dupla fita de sequência consenso a NF-κB (5’-

AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC-3’), previamente marcada com fósforo radioativo 

[γ32P]-ATP (de 25000 a 40000 c.p.m.) pela atividade da enzima T4 quinase. O complexo 

DNA-proteína foi analisado por eletroforese (a 150 V, 1h 30 min) em gel não-

desnaturante de poliacrilamida 6% (acrilamida:bisacrilamida, 37.5:1) em tampão Tris-

borato/EDTA (TBE 0,25 x). Após a eletroforese o gel foi seco a vácuo (Gel Dryer 

Vacuum System – Fisher Biotech, Wembley, Austrália), exposto ao filme XAR-5 (Kodak 

– Rochester, NY, EUA) por 48 h a - 80 °C. O filme foi então revelado por imersão em 

solução reveladora (Kodak; 5 min) e fixadora (Kodak; 10 min) e os complexos de 

proteína-DNA foram quantificados densitometricamente utilizando o programa ImageJ 

(Image Processing and Analysis in Java, www.imagej.nih.gov). 

 

 

3.10  Ensaio de eletromobilidade em gel (EMSA /super-shift)   
 
As subunidades de NF-κB presentes em extratos nucleares dos pulmões foram 

identificadas através do ensaio de EMSA, descrita no item anterior 3.9 com a inclusão de 

uma etapa. Neste ensaio foram adcionados aos extratos protéicos, 2 µg/mL de 

anticorpos específicos para cada subunidade de NF-κB (RelA, p50, p52, c-Rel, RelB e 
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Bcl3) por 45 minutos a temperatura ambiente antes da incubaçãoo dos extratos com a 

sonda consenso para NF-κB – 32 P. As etapas seguintes também seguiram o protocolo 

descrito anteriormente. 

 

 

3.11 Coloração imunohistoquímica 
 

Os pulmões foram envolvidos em solução de paraformoldeído 4% /PBS por vinte 

e quatro horas. Após este período a solução foi trocada por álcool etílico 70% e 

armazenada a 4 °C até o uso. Na preparação das lâminas, os tecidos foram lavados em 

gradientes de concentração de álcool etílico (96% e 100%) por três vezes em cada e por 

um período de trinta minutos. A lavagem continuou em solução de xilol (50%, 70% e 

100%) por quinze minutos cada. Os tecidos foram então inseridos em parafina líquida, 

esfriados, cortados em Micrótomo em secções de 5 µm  e fixados em lâminas. 

Para a reação de imunohistoquímica, os cortes foram desparafinados, hidratados 

e submetidos a uma solução de peróxido de hidrogênio 3% por 20 minutos com o 

objetivo de inibir a ação de peroxidase endógena. Os cortes foram incubados em 

solução de glicina, seguido de solução de bloqueio (3% albumina e 0,01% saponina em 

PBS) por 1 hora. Após o bloqueio de reação não inespecífica foi utilizado o Kit 

avidina/biotina(cat SP-200,Vector Laboratórios; CA,EUA) para também bloquear sítios 

de biotina. A seguir,  foram lavados em PBS.  Os cortes foram, então incubados com o 

anticorpo primário (anti-PECAM-1 (CD31) – anticorpo policlonal de cabra sc-1506, Santa 

Cruz Biotecnologia; CA, EUA; anti-ICAM-1 (CD54) - anticorpo policlonal de camundongo 

sc-8439, Santa Cruz Biotecnologia; CA, EUA; anti-iNOS - anticorpo policlonal de coelho 

cb-3523, Cambridge, UK; nas concentrações de 1:200, 1:100, 1:50, respectivamente) 

overnight a 4 ºC em câmara úmida. Os cortes foram novamente lavados em PBS e em 

seguida em solução de bloqueio e incubados com anticorpo secundário biotilinado 

(VECTASTAIN® Elite® ABC System-  Vector Laboratórios; CA, USA), por uma hora à 

temperatura ambiente. A atividade da peroxidase foi revelada usando o cromógeno 3,3 

Diaminobenzidina (DAB, Sigma Química Co.; MO, EUA). As lâminas foram lavadas 

abundantemente em água corrente e contra-coradas com hematoxilina de Harris (Merck; 

Darmsadt, Alemanha). Depois, foram lavadas mais uma vez em água corrente, 

desidratadas e montadas com resina Permount (Fisher Científica; NJ, USA) para 

visualização ao microscópio óptico. As expressões das moléculas de adesão bem como 
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da enzima foram quantificadas utilizando o programa ImageJ (Image Processing and 

Analysis in Java, www.imagej.nih.gov). 

 

 

3.12 Coloração hematoxilina e eosina (HE) 
 

Os pulmões foram envolvidos em solução de paraformoldeído 4% /PBS por vinte 

e quatro horas. Após este período a solução foi trocada por álcool etílico (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) 70% e armazenada a 4 °C até o uso. Na preparação das lâminas, 

os tecidos foram lavados em gradientes de concentração de álcool etílico (96% e 100%) 

por três vezes em cada e por um período de trinta minutos. A lavagem continuou em 

solução de xilol (Merck, Darmstadt, Alemanha) (50%, 70% e 100%) por quinze minutos 

cada. Os tecidos foram então inseridos em parafina líquida, esfriados, cortados em 

Micrótomo em secções de 5 µm  e fixados em lâminas. 

Inicialmente,  a desparafinização da lâmina silanizada (Knittel Glaser, Bielefeld, 

Alemanha) contendo o  tecido foi feita em estufa (60 °C, 15 minutos) e em solução de 

xilol 100% por dez minutos. A hidratação da mesma se deu a partir de uma bateria de 

soluções alcoólicas (Merck, Darmstadt, Alemanha) em concentrações graduais 

decrescentes (100%, 95%) e água. Depois a lâmina foi corada com hematoxilina de 

Carazzi (Merck, Darmstadt, Alemanha) por 5 minutos e lavada com água corrente. 

Corada novamente com eosina (Merck, Darmstadt, Alemanha) por sete minutos e lavada 

em água corrente. Finalmente, desidratada em soluções alcoólicas graduais crescentes 

(70%, 95% e 100%). Posteriormente, a lâmina recebeu uma lamínula a qual foi colada 

com Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha).  

 
 

3.13 Extração de RNA 
 

O RNA total foi extraído dos pulmões, para análise dos RNAm para as enzimas 

da AA-NAT, ASMT, SOD, CAT e GPx utilizando-se o reagente Trizol, conforme 

instruções do fabricante. Resumidamente, os pulmões foram homogeneizadas em Trizol 

e o RNA foi isolado pela adição de clorofórmio, seguida de centrifugação (12000 x g; 15 

min; 4 ºC). O RNA foi precipitado com isopropranol, submetido à centrifugação (12000 x 

g; 10 min; 4 ºC) e, após remoção do sobrenadante, foi lavado duas vezes com etanol 
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75% seguido de centrifugação (7500 x g; 5 min; 4 ºC). O etanol foi removido e o RNA foi 

solubilizado em água de injeção estéril (Beker, Brasil). A determinação da quantidade de 

RNA foi feita no espectrofotômetro Nanodrop ND-1000, e o extrato do RNA obtido foi 

tratado com DNase I de acordo com as instruções do fabricante, para remoção de 

possível contaminação com DNA. 

 

 
3.14  Análise da expressão gênica por RT-PCR em tempo real 
 

A técnica de reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa (RT-PCR) 

em tempo real foi realizada para análise da expressão gênica das enzimas AA-NAT, 

ASMT, SOD, CAT e GPx bem como do gene da enzima gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH), cuja expressão foi utilizada para normalização dos dados. 

Após a extração, 0,5 a 1 µg de RNA total de cada amostra foi utilizado para a síntese de 

cDNA (DNA complementar) em reação catalisada pela enzima transcriptase reversa 

Superscript III (200U, Invitrogen), em tampão específico contendo primers randômicos 

(50 ng) e dNTPs (10 mM). A reação foi realizada em termociclador (Eppendorf, 

Hamburog, Alemanha), nas condições indicadas pelo fabricante da enzima. 

Posteriormente, o PCR em tempo real foi realizado incubando-se 1 µL de cDNA com 

primers específicos para cada gene de interesse (tabela 1), nas concentrações de 200 

nM para os primers senso e anti-senso de AA-NAT, CAT e GADPH e de 400 nM para 

ASMT, SOD e GPx, em solução do reagente SYBR Green, utilizando-se o termociclador 

iCycler (BioRad). Os resultados foram calculados pelo método ΔΔCt (delta-delta cycle 

threshold), no qual Ct refere-se ao número de ciclos necessários para a detecção do 

amplicon; o primeiro delta é a diferença entre o Ct do gene de interesse e o Ct do gene 

normalizador (no caso, o Gapdh), e o segundo delta refere-se à diferença entre os delta-

Ct da amostra experimental e da média das amostras controle. Assim, através da 

fórmula 2-
ΔΔ

Ct, os valores obtidos indicam a magnitude da alteração na expressão gênica 

do grupo tratado com relação ao grupo controle (fold-change). Ao final de todas as 

reações foi realizada a curva de dissociação (melting curve) para verificar a 

especificidade da reação. 
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Tabela 1 – Sequência dos primers utilizados para análise da expressão gênica das 
enzimas AA-NAT, ASMT, SOD, CAT e GPx. 
 

Gene Sentido do primer Sequência 
AA-NAT Senso 5’ – AGCGCGAAGCCTTTATCTCA - 3’ 

Antisenso 5’ - AAGTGCCGGATCTCATCCAA - 3’ 
ASMT Senso 5’ - AGCGCCTGCTGTTCATGAG - 3’ 

Antisenso 5’ - GGAAGCGTGAGAGGTCAAAGG – 3’ 

SOD Senso       5’ - AAGCGGTGAACCAGTTGTGG- 3’ 

Antisenso       5’ - AAAATGAGGTCCTGCAGTTGGT- 3’ 

CAT Senso       5’ -GCAGATACCTGTGAACTGTC - 3’ 

Antisenso       5’ - ATAGAATGTCCGCACCTGAG- 3’ 

GPx Senso       5’ - GCAATCAGTTCGGACATCAGG - 3’ 

Antisenso       5’ - CTCACCATTCACCTCGCACT - 3’ 

GADPH Senso       5’ - TTCTTGTGCAGTGCCAGCC - 3’ 

Antisenso       5’ - GTAACCAGGCGTCCGATACG - 3’ 

 

 
3.15 TBARS 
 

A concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi 

utilizado na quantificação do estresse oxidativo nos pulmões  por colorimetria. Foram 

adicionados 250 µL de solução de ácido tiocloroacético (TCA 10%) aos 500 µL do 

sobrenadante do tecido pulmonar ( descrito no item 3.4) homogeneizado e centrifugado 

(18.000 x g, 15 min, 15 ºC). Posteriormente, 500 µl do sobrenadante foram transferidos 

para um criotubo e adcionados500 µl de ácido tiobarbitúrico (TBA 1% em 0,05 N de 

NaOH), mantidos em banho maria (100 ºC) por 10 minutos, sendo após  resfriados em 

banho de gelo (0 ºC). O TBARS foi então quantificado usando um especrofotômetro 

(UV–vis Spectrophotometer Ultrospec 3300 Pro; Biochrom Ltd., Cambridge, UK) a um 

comprimento de onda de 532 nm. Os resultados foram comparados com uma curva 

padrão de solução de malondialdeído (MDA), produto resultante da peroxidação lipídica 

e que reage com o ácido tiobarbitúrico formando uma solução de coloração rosa. A 

peroxidação lipídica foi representada por pM de MDA / mg de tecido pulmonar (Nichi et 

al., 2006).Todos os reagentes químicos usados aqui foram  da Sigma–Aldrich (St. Louis, 

MO, USA). 

 

 



 

 

Materiais e Métodos 56 

3.16 Atividade enzimática 
 

As atividades da SOD, CAT e GPx foram obtidas por espectrofotometria 

(especrofotômetro UV–vis Spectrophotometer Ultrospec 3300 Pro; Biochrom Ltd., 

Cambridge, UK) a partir do ensaio de cinética enzimática também descrito anteriormente 

por Nichi et al. (2006).  

 

 

3.16.1 Superóxido desmutase (SOD; E.C.1.15.1.1) 
 

Este ensaio consistiu em misturar 10 µl do sobrenadante do tecido pulmonar 

(descrito no item 3.4) com 835 µl de solução contendo o citocromo C (1mM), xantina (50 

mM) e 155 µl de xantina oxidase diluída em tampão de fosfato de sódio/EDTA (50 mM e 

100 mM, respectivamente, pH 7,8). A concentração e xantina oxidase foi calculada para 

gerar uma concentração ótima de superóxido com a consequente redução do citocromo 

C a uma taxa de 0,025 unidades de absorbância por minuto a um comprimento de onda 

de 550 nm. A base para este cálculo é que 1 unidade da atividade da SOD corresponde 

a 50% deste valor. Portanto, a atividade da SOD na amostra diminui a taxa de redução 

do citocromo C quando comparada com o branco, verificando-se portanto, a competição 

entre a SOD e o citocromo C. Todos os reagentes químicos foram  da Sigma–Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). 

 

 

3.16.2 Catalase (CAT; E.C.1.11.1.6) 
 

Adicionou-se a 20 µl do sobrenadante do tecido pulmonar (descrito no item 3.4),  

110 µl de solução tampão Tris-HCl /EDTA pH 8,0 (1 M e 5 mM, respectivamente) além 

de 450 µl de H2O2 (9 mM). A reação aconteceu a 30 ºC por 8 minutos, sendo que a 

atividade enzimática foi medida usando um espctrofotômetro (UV–vis Spectrophotometer 

Ultrospec 3300 Pro; Biochrom Ltd., Cambridge, UK) a um comprimento de onda de 230 

nm. A absorbância foi medida a cada 5 segundos e a curva de consumação do H2O2 foi 

comparada com o branco. Todos os reagentes químicos foram da Sigma–Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). 
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3.16.3 Glutationa peroxidase (GPx; E.C.1.11.1.9) 
 

Em 50 µl do sobrenadante do tecido pulmonar (descrito no item 3.4), adicionou-se 

500 µl de NADPH (0,12 mM), 50 µl  de GSH (1 mM), 10 µl de GSSGr (0,25 U/mL), 10 µl 

de azida sódica (0,25 mM) e com 330 ul de tampão fosfato de sódio/EDTA (143 mM e 

6,3 mM, pH 7,5). A reação foi iniciada pela adição de 50 µl  de terc-butilhidroperóxido 

(tBHP 1,2 mM). O consumo do NADPH foi detectado usando um espctrofotômetro (UV–

vis Spectrophotometer Ultrospec 3300 Pro; Biochrom Ltd., Cambridge, UK) a um 

comprimento de onda de 340 nm por 10 minutos a 37 ºC. A absorbância foi medida a 

cada 5 segundos. Todos os reagentes químicos foram da Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, 

USA). 

 

 

3.17 MIA (Multiplex immunoassays) 
 

A detecção das citocinas foi realizada através do ensaio MIA (Multiplex 

immunoassays) utilizando-se kits comerciais (MILLIPLEX MAP Merck Millipore Rat 

Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel, RECYTMAG-65), de acordo com as 

instruções do fabricante. 
 

 

3.18 Análise estatística dos resultados 
 

Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (e.p.m.) 

obtidos a partir de experimentos independentes. A comparação entre médias  foi feita 

através do teste t de student  e de três ou mais médias através de análise de variância 

seguida do pós-teste de Newman-Keuls . A probabilidade de 5% foi considerada como 

diferença significativa entre os grupos. Toda a análise estatística foi feita por meio do 

software GraphPad Prism® versão 6.00 (Trial) (GraphPad Software©). 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Caracterização da resposta inflamatória após exposição  aguda  in vivo ao  

material particulado fino (MP2,5) 
 

4.1.1 Geração do estresse oxidativo pelo material particulado fino ( MP2,5) 
 

O material particulado fino apresenta características físicas, químicas e  

biológicas e  a sua composição é um fator determinante na sua capacidade de gerar 

respostas celulares. Com base numa revisão de trabalhos in vitro, um mecanismo 

hipotético para os malefícios gerado  pelo material particualado fino é a sua 

capacidade de gerar um estresse oxidativo, por esta razão, verificamos se a 

exposição aguda in vivo ao poluente seria capaz de gerar tal resposta. 

O estresse oxidativo no tecido pulmonar foi estimado a partir da peroxidação 

lipídica, quantificando-se a formação de um lípide oxidado, o malondialdeído (MDA). 

O material particulado fino provoca um aumento progressivo do estresse oxidativo 

pulmonar. Na primeira hora de exposição ao material particulado não foi observada 

diferença significativa em relação ao grupo exposto ao ar filtrado, já em duas horas a 

peroxidação lipídica aumentou em 83,5% e em seis horas, em 278,6% (figura 9). 

 

 

 
Figura 9 - Geração do estresse oxidativo pelo material particulado fino (MP2,5) a partir da 
quantificação da peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica pulmonar dos grupos foram 
determinados pelo ensaio do TBARS (pM MDA/mg de tecido pulmonar). Os dados expressos como a 
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média ± SEM, n= 5-12 animais por grupo de três experimentos diferentes. Significativamente 
diferente (p<0,05) vs grupo controle.  
 
 
4.1.2 Inflamação pulmonar pelo material particulado fino ( MP2,5) 

 
Nesta etapa avaliamos histologicamente a capacidade da inalação ao 

material particulado fino em instalar no pulmão um quadro inflamatório. Os 

parênquimas pulmonares dos animais poluídos apresentam visivelmente 

características inflamatórias como a redução do lúmen do bronquíolo, espessamento 

da musculatura lisa que o envolve, bem como a migração de células 

polimorfonucleares (PMN) e mononucelares (MN) do vaso para a vias aéreas (figura 

10). 

 

 
 
Figura 10 - Geração do processo inflamatório pelo material particulado fino (MP2,5) no 
parênquima pulmonar, coloração por HE. A – Parênquimas pulmonares de animais controles 
(aumento 20 x). B – Parênquimas pulmonares de animais expostos ao material particulado fino 
(MP2,5)(aumento 20 x). __ 20 µm 
 
 
4.1.3 Ativação do fator de transcrição NF-κB pelo material particulado fino ( MP2,5)    

no pulmão 
 

O fator de transcrição NF-κB é responsável pela transcrição gênica de 

elementos envolvidos no processo inflamatório. Dessa forma, avaliamos a 

capacidade do material particulado fino, exposto agudamente, em ativar a via do 

fator de transcrição NF-κB em pulmões. Através dos ensaios de gel-shift detectamos 

que o material particulado fino ativa a via do NF-κB, induzindo a translocação 

nuclear de suas subunidades em uma hora de exposição. A medida que o tempo de 
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exposição ao material particulado fino aumenta, estes tempos apresentam o mesmo 

efeito máximo quanto ao conteúdo nuclear de NF-κB (figura 11), sugerindo que a 

exposição ao material particulado apresenta uma rápida e intermitente atividade 

deste fator de transcrição. Em todos os tempos foi verificada a formação de dois 

complexos DNA-proteína (C1 e C2). 

 

 
Figura 11 - Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a translocação nuclear do fator NF-
κB. A - Para cada tempo de exposição ao material particulado está representado à esquerda a 
autorradiografia obtida em extratos nucleares por EMSA, utilizando oligonucleotídeo para NF-κB 
marcado com radioisótopo 32P, evidenciando a formação de dois complexos proteína-DNA (NF-κB C1 
e C2). B - Quantificação densitométrica dos complexos C1 e C2 das autoradiografias obtidas no 
ensaio de EMSA. Os dados estão representados pela média ± e.m.p., N= 2 géis, 5 pulmões para 
cada grupo e tempo de exposição por gel.*Significativamente diferente p< 0,05 vs grupo controle. 
 

 

 A caracterização das subunidades envolvidas na ativação de NF-κB 

induzida pelo material particulado fino foi realizada através da técnica de super-shift, 

na qual anticorpos específicos de cada subunidade foram incubados com os extratos 

proteicos nucleares. Os anticorpos para p50, RelA são eficazes em retardar a 

migração dos complexos de NF-κB-DNA, diminuindo a intensidade das bandas 

observadas na ausência de anticorpos (figura 12), comprovando, portanto que o 
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material particlado fino ativa a formação de dímeros compostos por p50 e RelA. Este 

perfil de resposta indica que os complexos contém as proteínas aos quais os 

anticorpos se ligaram. Esse resultado foi observado em ambos os grupos, controle e 

exposto ao material particulado fino, sendo que no grupo tratado os níveis de NF-κB 

nuclear estão nitidamente aumentados.  

Devido à posição das bandas que sofreram deslocamento em relação às 

amostras sem anticorpo (figura 12), é possível concluir que a primeira banda 

observada no gel compreende na verdade dois complexos muito próximos entre si 

(C1a e C1b), correspondentes aos dímeros p50-p50 e p50-RelA, respectivamente. 

Isso torna-se evidente ao utilizarmos simultaneamente os anticorpos contra p50 e 

RelA, o que acarreta em remoção total dos complexos C1a e C1b. O segundo 

complexo observado (C2) foi considerado não-específico (N.E.) devido ao fato de 

não ser alterado na presença de nenhum anticorpo. 

 

 

 
Figura 12. Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a translocação nuclear de 
subunidades do fator NF-κB. Autoradiografia representativa do ensaio de supershift  para cada 
subunidade (p50, RelA, p52, cRel, RelB e Bcl 3) em pumões de animais poluídos. (-) indica ausência 
de anticorpo; CN = controle negativo (ausência de extrato proteico); C1a, C1b e C2 = complexos 
observados. Cada ponto foi obtido a partir de um homogenato de 6 pulmões. 

 

 

 

p5
0	

Re
l	A
	

p5
0	-
	Re
l	A
	

(-)
	

p5
2	

C	R
el	

Re
l	B
	

Bc
l3	CN
	

						Poluído				

C1a	
C1b	

C2	

p50-p50	
p50-Rel	A	



    Resultados 

 

63 

4.1.4 Produção de proteínas controladas pelo NF-κB no pulmão após exposição ao 
MP2,5 

 

A ativação do NF-κB por moléculas pró-inflamatórias clássicas, como o LPS e 

a citocina TNF-𝛼, induzem a transcrição de diversos genes, particularmente aqueles 

envolvidos com a resposta imune inata e inflamatória. Vários mediadores da 

resposta inflamatória, como citocinas, moléculas de adesão, a enzima iNOS, a 

ciclooxigenase 2 (COX2), e a própria proteína inibitória IkB produzida como um 

mecanismo regulador da resposta, são regulados pelo fator NF-κB. Neste trabalho, 

escolhemos avaliar a expressão das moléculas de adesão e da iNOS  em células 

endoteliais como referência a um marcador (output) clássico da ativação do NF-κB 

na resposta inflamatória. Atestamos, portanto que os  pulmões apresentam 

expressões basais e constitutivas de moléculas de adesão (PECAM-1 e ICAM-1) e 

da enzima sintase de óxido nítrico induzida (iNOS) em veias pulmonares e que a 

exposição ao material particulado fino induz a um aumento significativo de 71,09%, 

181,46% e 68,91% respectivamente, na expressão destes marcadores quando 

comparados com seus controles (figura 13).  
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Figura 13 - Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a expressão de moléculas de 
adesão PECAM-1, ICAM-1 e da enzima iNOS em veias pulmonares. A - As figuras A, B e C 
representam imagens do ensaio imunohistoquímico do grupo controle para PECAM-1, ICAM-1 e 
iNOS, respectivamente. As figuras D, E e F representam imagens do ensaio imunohistoquímico do 
grupo poluído para PECAM-1, ICAM-1 e iNOS, respectivamente. Barra de escala - 20 µm. B - 
Quantificação  das expressões das moléculas de adesão PECAM-1, ICAM-1 e da enzima iNOS em 
veias pulmonares através do programa Image J em grupos controle e poluído. Os dados estão 
representados pela média ± e.m.p., n= 5 pulmões para cada grupo experimental .Significativamente 
diferente p< 0,05 vs grupo controle. 
 

 

4.1.5 Material particulado fino (MP2,5) e os níveis plasmáticos de citocinas 
 

Comprovamos até o momento que a exposição aguda ao material particulado 

fino gera uma resposta inflamatória pulmonar local. Para atestar se esta mesma 

exposição geraria uma resposta inflamatória sistêmica, analisamos a presença de 

diferentes citocinas plasmáticas através do ensaio MIA (Multiplex Immunoassay) 

(figura 14). 

As concentrações plasmáticas do TNF -α  e da IL-6  apresentaram um 

aumento significativo em meia, segunda e sexta hora de exposição quando 

comparadas com seus respectivos controles. A citocina IL-12 também mostrou um 

aumento a medida que o tempo de exposição ao material particulado fino acresceu, 

porém com diferenças relevantes apenas a partir da segunda e sexta hora. As 

concentrações plasmáticas das citocinas IFN-γ, IL -1α e IL-4  apresentaram um 

aumento considerável e transitório, ou seja, em trinta minutos de exposição as 

diferenças entre os grupos tratados e controles foram expressivas e que deixaram 

de ser observadas quando os animais foram mantidos por duas e seis horas. As IL-

1β, IL-2 e a MCP-1 não foram alterados pela poluição do ar. Vale ressaltar que em 
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nosso modelo não observamos diferenças nas concentrações de citocinas entre os 

grupos naives e controles. 

 
Figura 14 - Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre os níveis de citocinas inflamatórias. 
Concentração plasmática de citocinas em ratos expostos por 0,5, 1h e 6h (barras azuis) ou não à 
poluição, grupo naive (barra branca) e controle (barra cinza). Níveis de TNF-α, IL-1β, IL-1α, INF-γ, IL-
6, IL-2, IL-4, MCP-1 e IL-12 (pg/mL).  Os dados estão expressos como média ± e.p.m;  n = 4-8 
animais. Significativamente diferente p <0.05 vs. controle.  
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4.2 Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre o conteúdo plasmático e 
pulmonar de melatonina após exposição  aguda  in vivo 

 
 
4.2.1 Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a produção de corticosterona e 

melatonina após exposição  aguda  in vivo 
 

Como as câmaras de exposição ao material particulado fino, (animais 

poluídos) e ao ar filtrado (animais controle) poderiam gerar condições de estresse, 

foram dosadas as concentrações plasmáticas de corticosterona e melatonina destes 

animais bem como dos naives, uma vez que a partir de dados literários é sabido 

existir uma interação entre a glândula adrenal e a glândula pineal (NERISERNERI; 

BARTOLI, 1957; VAUGHAN; REITER, 1971).  

Foi verificado que tanto os animais expostos ao material particulado fino 

quanto os exposto ao ar filtrado apresentam um aumento transiente das 

concentrações plasmáticas de corticosterona e melatonina. O pico de corticosterona 

ocorre aos 15 minutos de exposição e o de melatonina aos 30 minutos de 

exposição. Em seguida, os valores plasmáticos de melatonina dos animais controles 

retornam aos níveis basais, que são semelhantes aos observados nos animais 

mantidos nas estantes convencionais. Já os valores plasmáticos de melatonina 

apresentaram uma importante diferença entre os animais expostos ao ar filtrado ou 

ar poluído. No primeiro caso, acompanharam os valores plasmáticos. 

Conforme os resultados descritos na figura 15, observamos que aos 30 

minutos dentro da câmara, tantos os animais expostos ao ar filtrado (337,20 ± 55,63 

ng/mL) quanto ao poluído (611,80 ± 51,78 ng/mL) apresentaram um aumento 

significativo na concentração da corticosterona quando comparados ao naive ( 

108,70 ± 63,35 ng/mL - animais que permaneceram fora das câmaras de 

exposição), além de apresentarem uma diferença significativa entre eles neste 

mesmo tempo, como se o material particulado fino estivesse potenciando em 80%  a 

concentração da corticosterona circulante, o hormônio do estresse. Nos demais 

tempos não há diferenças entre os grupos. 

Quando avaliamos os resultados na concentração plasmática de melatonina, 

observamos que em uma hora de exposição há um aumento na concentração do 

grupo controle (153,80 ± 19,74 pg/mL) e poluído (173,10 ± 13,34 pg/mL) em 42,0% e 

50,1%, respectivamente, quando comparados com eles mesmos no tempo de meia 

hora e ao grupo naive (68,1% e 89,1%, respectivamente). Em duas horas de 
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processo a concentração plasmática dos dois grupos caem (92,71 ± 5,27 pg/mL e 

106,80 ± 5,67 pg/mL), apresentando ainda diferenças entre si. Na quarta e sexta 

hora de exposição,  a concentração plasmática de melatonina do grupo poluído 

(70,70 ± 3,73 pg/mL) apresenta uma redução na ordem de  40,0%  quando 

comparados aos respectivos controles, enquanto que o grupo controle (106,50 ± 

6,45 pg/mL) atinge os mesmos níveis do naive (105,9 ± 6,99 pg/mL). 

Quando comparamos os gráficos das concentrações plasmáticas de 

corticosterona e melatonina, detectamos que aos 30 minutos o acréscimo nos níveis 

de corticosterona nos grupos controle e poluído, modula o aumento da melatonina 

que ocorre aos trinta minutos depois, isto é no tempo de uma hora, corroborando 

desta forma com os dados que atestam uma correlação entre a glândula pineal e a 

adrenal.  

 
 



    Resultados 

 

68 

 
 

Figura 15 - Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a produção de corticosterona e 
melatonina. Concentração plasmática de corticosterona e melatonina em ratos expostos por 0,5, 1h 
e 6h (círculo vermelho) ou não à poluição ( círculo azul), grupo naive (círculo preto). Os dados estão 
expressos como média ± e.p.m;  n = 10-19 animais. * Significativamente diferente p <0.05 poluído vs. 
naive. ** Significativamente diferente p <0.05 controle vs. naive. 

 
 

4.2.2  Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a produção de melatonina 
pela pineal e pelo pulmão após exposição aguda  in vivo 
 
A partir de dados da literatura sugerindo que o material particulado poderia 

gerar um resposta inflamatória e somado aos nossos resultados até então obtidos, 

tínhamos, uma série de indícios que poderiam atestar a hipótese de que em 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
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condições de ativação do sistema imunológico pelo material particulado fino,  o 

mecanismo clássico de regulação da glândula pineal pela informação fótica 

ambiental deixaria de ser predominante e possibilitaria que a melatonina fosse 

produzida em concentrações e em locais condizentes com as necessidades do 

organismo. 

Analisamos portanto, as concentrações plasmáticas e pulmonares de 

melatonina de animais, naive, controle e  expostos ao material particulado. A 

concentração média de melatonina plasmática noturna encontrada nos animais do 

grupo controle foi de (115,90 ± 8,25 pg/mL) enquanto que a diurna de (38,56 ± 3,57 

pg/mL). Observamos que não havia variação significativa nas concentrações de 

melatonina  entre os animais controles e naives tanto no plasma quanto no pulmão 

quer seja dia quanto noite (figura 16). 

 As concentrações de melatonina plasmáticas noturnas dos animais expostos 

ao material particulado em três tempos distintos (1, 2 e 6 horas) apresentaram 

reduções significativas apenas nos animais expostos no maior tempo de exposição, 

passando de (115,90 ± 8,25 pg/mL)  para (70,70 ± 3,73 pg/mL), mostrando uma 

diminuição na produção da melatonina pela pineal de forma transiente e dependente 

do tempo de exposição (figura 16 B). Enquanto que nos pulmões destes mesmos 

animais ocorreu um acréscimo de 203,60 pg/g ( aumento de 55,0%), ou seja, de ( 

369,80 ± 31,66  pg/g), animais controle, para (573,40 ± 65,17 pg/g), animais 

poluídos, indicando uma produção extra pineal de melatonina, evidenciando assim a 

ativação de eixo imune-pineal (figura 16 D). Estes dados sugerem fortemente uma 

alternância entre as fontes produtoras de melatonina. 

A fim de comprovarmos a capacidade de produção de melatonina pelo 

pulmão, expusemos os animais a dois tempos distintos (1 e 6 horas) durante o dia 

(fase claro), onde é sabido haver uma concentração baixa de melatonina plasmática, 

uma vez que a produção desta indolamina pela pineal é inibida pela luz (SAKAi et 

al., 2001). Não foi detectada alteração da concentração de melatonina no pulmão 

após 1 hora de exposição quando comparado com o grupo controle, mas a 

exposição por 6 horas levou a uma aumento de 77,7% (figura 16C).  
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Figura 16 - O Efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre a produção da melatonina pela 
glândula pineal e pulmonar. A - Efeito do material particulado sobre a concentração plasmática de 
melatonina diurna. B - Efeito do material particulado sobre a concentração plasmática de melatonina 
noturna. C - Efeito do material particulado sobre a concentração  pulmonar diurna de melatonina. D - 
Efeito do material particulado sobre a concentração pulmonar noturna de melatonina. Em todos os 
gráficos as concentrações plasmáticas e pulmonares de melatonina dos grupos foram determinadas 
por ELISA (pg/ml) e (pg/g). Os dados expressos como a média ± SEM, n= 10-19 animais por grupo 
de pelo menos dois experimentos diferentes. Significativamente diferente p<0,05 vs grupo controle.  

 
As informações apresentadas pela figura 16 contribuem para a 

consolidação do conceito do eixo imune-pineal, onde para haver a instalação do 

quadro inflamatório em resposta a exposição ao material particulado, a concentração 
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plasmática de melatonina noturna é reduzida e produzida localmente pelas células 

imunocompetentes. 

Um dado que merece atenção são as  quantidades de melatonina presentes 
nos pulmões dos animais naives e  controles tanto dia quanto noite, sendo  seu 
conteúdo (175,9 a 422,1 - pg/g) (figura 16 C e D) compatíveis com os valores 
encontrados em alguns órgãos do trato gastrointestinal (BUBENIK et al., 1997), 
sugerindo que a presença constante da melatonina neste órgão apresenta um 
caráter de proteção, uma vez o pulmão faz a interface do meio externo com o interno 
do organismo. 
 

 
4.3 Ativação do sistema antioxidante pulmonar após exposição  aguda  in vivo 

ao material particulado fino (MP2,5) 
 

Devido aos efeitos regulatórios da melatonina sobre o sistema de defesa 

desempenhado na segunda etapa da ativação do eixo imune-pineal, onde a 

indolamina é produzida localmente, partimos para verificar a expressão gênica no 

pulmão das enzimas chaves na biossíntese da melatonina, a arilalquilamina-N-

acetiltransferase (AA-NAT)  e a acetilserotonina metiltransferase (ASMT), de forma a 

se confirmar que se trata de uma produção pulmonar e não do acúmulo da 

melatonina proveniente do plasma. Avaliamos ainda a expressão gênica da 

superóxido dismutase (SOD), da catalase (CAT) e da glutationa peroxidase (GPx) 

sendo estas três últimas resultantes da capacidade desta indolamina em induzir a 

expressão de enzimas antioxidantes. (ANTOLIN et al.1996; BARLOW-WALDEN et 

al.,1995; LIU; NG, 2000). É significativo lembrar que uma das respostas celulares 

iniciais ao estresse oxidativo é a ativação das enzimas antioxidantes . Os níveis do 

RNA mensageiro das enzimas AA-NAT e ASMT duplicaram e triplicaram, 

respectivamente,  em relação ao controle após a exposição de seis horas ao 

material particulado, indicando haver uma demanda na biossíntese de melatonina, 

concluindo desta forma que o material particulado modula apenas a transcrição 

gênica destas enzimas (figura 18). 
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Figura 17 - Efeito da exposição ao material particulado fino (MP 2,5 ) na transcrição do RNAm 
das enzimas AA-NAT eASMT. As concentrações do RNAm da AA-NAT e ASMTnos pulmões de 
ratos expostos ao MP 2,5  e controle foram determinados por RT-PCR em tempo real. Os valores 
foram normalizados em relação aos pulmões dos ratos controle não expostos à poluição. Os dados 
estão expressos como a média ± e.m.p., n= 6-7 animais.Significativamente diferente (p<0,05) vs 
grupo controle.  
 

A modulação da transcrição gênica para as enzimas antioxidantes, SOD, CAT 

e GPx também é dependente da concentração do material particulado fino, 

apresentando diferença significativa apenas no de maior tempo, onde os seus 

valores duplicam em todas as enzimas (figura 19).   

 

 

 

 
Figura 18 - Efeito da exposição ao material particulado fino (MP 2,5 ) na transcrição do RNAm 
das enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx. As concentrações do RNAm das enzimas 
antioxidantes dos pulmões de ratos expostos ao MP 2,5  e controle foram determinados por RT-PCR 
em tempo real. Os valores foram normalizados em relação aos pulmões dos ratos controle não 
expostos à poluição. Os dados estão expressos como a média ± e.m.p., n= 4-7 animais. 
Significativamente diferente (p<0,05) vs grupo controle.  
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Em seguida, examinamos o efeito do material particulado nas atividades das 

enzimas antioxidantes, pois além da sua expressão gênica estar aumentada, seria 

importante mensurar se a sua capacidade de catalisar também estaria alterada. Os 

resultados indicaram que a enzima superóxido desmutase (SOD) que faz a 

conversão do superóxido em peróxido de hidrogênio (Figura 20 A), que é o substrato 

para as demais,  tem a sua atividade aumentada em 3,23 vezes na primeira hora da 

exposição, nas demais ela retorna aos níveis do controle. Enquanto que as enzimas 

catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) tem um aumento de 1,51 e 2,25 vezes 

respectivamentes na sua atividade a medida que aumenta o tempo de exposição ao 

particulado, como se o peróxido de hidrogênio gerado no primeiro momento tivesse 

que ser consumido pelas enzimas que fazem a conversão desta molécula em água 

e oxigênio, como a CAT e a GPx (figura 20 B). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 19 - Efeito da exposição ao material particulado fino (MP 2,5 ) na atividade das enzimas 
antioxidantes SOD, CAT e GPx. A – Esquema das reações catalíticas das enzimas antioxidantes. B 
–  Os gráficosdas atividades enzimáticas foram determinadas por espectrofotometria. Os dados estão 
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expressos como a média ± e.m.p., n= 6-10 animais. Significativamente diferente (p<0,05) vs grupo 
controle.  
 

 

4.4 Melatonina produzida no pulmão ativa receptores próprios para regular as 
enzimas oxidantes 

 
Conforme mencionado no item 1.2.2., a melatonina apresenta propriedades 

antioxidantes, sendo supostamente esta a razão pela qual ela  passa a ser 

produzida localmente na área da injúria. Além desta molécula reagir diretamente 

com espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, os metabólitos gerados pela sua 

oxidação pelos radicais livres, também apresentam tais propriedades. Inúmeros 

estudos documentam a relação entre as enzimas antioxidantes e a melatonina 

sugerindo ainda que esta indolamina atua de forma indireta, via receptor na  

modulação das mesmas (MAYO et al., 2002; PABLOS et al., 1997). 

Portanto, para verificarmos qual o efeito desta indolamina produzida 

localmente nas enzimas antioxidantes, bloqueamos os receptores de melatonina 

MT1 e MT2, presentes nos pulmões (Ishii et al., 2009) com seu antagonista luzindol 

(administrado via i.p. nas doses  - 1, 3, 10 e 100 µg/Kg).  Tanto a enzima SOD 

quanto a CAT tiveram suas expressões gênicas reduzidas em 72,3% e 84,5%, 

respectivamente com 100 µg/kg de luzindol, após exposição ao material particulado 

fino, enquanto que nenhum efeito foi observado sobre a transcrição do gene da GPx 

(figura 21). Este dado in vivo contribui com o  postulado de que a melatonina é um 

potente modulador do estado redox celular, uma vez que comprovadamente aje  

modulando as enzimas superóxido dismutase e catalase pulmonar. 
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Figura 20 - Efeito da melatonina na expressão gênica das enzimas antioxidantes SOD, CAT e 
GPx presentes no pulmão após exposição ao material particulado fino (MP 2,5 ). As 
concentrações do RNAm das enzimas antioxidantes dos pulmões de ratos expostos ao MP 2,5  e 
controle foram determinados por RT-PCR em tempo real. O bloqueio dos receptores MT1 e MT2, 
formam feitos via i.p. com o antagonsita, luzindol nas concentrações 1, 3, 10 e 100 µg/kg. Os valores 
foram normalizados em relação aos pulmões dos ratos veículos, também expostos à poluição. Os 
dados estão expressos como a média ± e.m.p., n= 5-6 animais. Significativamente diferente (p<0,05) 
vs grupo veículo.  
 
 
4.5 Efeito do luzindol após exposição  aguda  in vivo ao material particulado 

fino (MP2,5) sobre o estresse oxidativo, sobre a produção de melatonina 
pela pineal e pelo pulmão 

 
As enzimas antioxidante provém um importante mecanismo de defesa contra 

os danos causados por radicais livres por transformá-los em espécies  menos 

reativas ou sub produtos não tóxicos. Para validar a razão pela qual a melatonina é 

produzida localmente no pulmão em condição de injúria, utilizamos novamente o 

antagonista luzindol, administrado via i.p., nas doses - 1, 3, 10 e 100 µg/kg. 

Verificamos que com a concentração de 100 µg/kg, ou seja, onde os 

receptores MT1 e MT2 estão completamente bloqueados, registramos uma aumento 

significativo do estresse oxidativo pulmonar de 1.371,00 ± 97,59 pM MDA /mg de 

pulmão, enquanto que os pulmões dos animais veículos apresentaram 348,70 ± 

22,19 pM MDA /mg de pulmão (figura 22 A). Tal resultado se explica uma vez que o 

veículo não teve os seus receptores melatoninérgicos bloqueados, portanto a 

melatonina não foi impedida de se ligar e consequente modular as enzimas SOD e 

CAT. Valores semelhantes foram apresentados pelas demais doses, já que estas 

não são capazes de bloquear os receptores MT1 e MT2.  
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Pela ativação do eixo-imune pineal, após a exposição noturna de seis horas 

ao material particulado fino, onde a melatonina plasmática foi reduzida e a pulmonar 

aumentada (Figura 22B e 22C, respectivamente), constatamos que mesmo com a 

indolamina acrescida do pulmão frente ao estimulo do poluente, esta fica  impedida 

de regular as enzimas SOD e CAT e desta forma reduzir a peroxidação lipídica.  

 

 
 
Figura 21 - Efeito do luzindol após exposição  aguda  in vivo ao material particulado fino 
(MP2,5) sobre : A – O estresse oxidativo. B – A produção noturna de melatonina pela pineal. C – 
Aprodução noturna de melatonina pelo pulmão. Os estresses oxidativos  foram determinados por 
TBARS, e as concentrações  plasmáticas e pulmonares de melatonina foram determinadas por ELISA 



    Resultados 

 

77 

(pg/ml) e (pg/g). Os dados expressos como a média ± SEM, n= 5-7 animais por grupo. 
Significativamente diferente p<0,05 vs grupo veículo.  
 
 
4.6 Efeito do material particulado fino (MP2,5) a curto, médio e longo prazo 

sobre o estresse oxidativo, sobre a produção de melatonina pela pineal e 
pelo   pulmão após exposição  aguda  in vivo 

 
Com a evidenciação da instalação do eixo imune-pineal em modelo de 

exposição aguda à poluição atmosférica urbana da cidade de São Paulo, 

gostaríamos de investigar se os níveis de melatonina plasmática e pulmonar seriam 

restabelecidos com a retirada do fator inflamatório ou seja, estimaríamos o tempo 

para o restabelecimento da regularidade da síntese hormonal de melatonina pela 

glândula pineal e pelos pulmões após o término da exposição. 

Ao final da exposição ao material particulado fino (tempo 0) detectou-se um 

aumento na geração do estresse oxidativo, passando de 274,70 ± 38,49 pM 

MDA/mg de pulmão (animais controle) para 557,60 ± 44,84 pM MDA/mg de pulmão 

(animais poluídos) e ainda 24 horas após o término da exposição, a diferença 

significativa entre os animais controles e poluídos  ainda persistia, fato não mais 

observado em 72 horas. Portanto, mesmo com a interrupção do estímulo, ou seja da 

do término exposição à poluição atmosférica, esta ainda gerava danos teciduais. 

Respondendo a esta injúria, no tempo 0, a concentração plasmática de 

melatonina era de 77,62 ± 8,07 pg/ml ( 46,4% inferior a seu controle) (23B) enquanto 

que a pulmonar,  834,20 ±  45, 56 pg/g de pulmão ( 57,6% superior ao seu controle) 

(23C), caracterizando a instalação do eixo-imune pineal, porém em apenas 24 horas 

depois do término da exposição ao poluente estes índices se igualaram aos seus 

respectivos controles, ou seja, animais não poluídos. Apesar da média da 

melatonina pulmonar se manter alta (901,00 ± 166,91 pg/g) após 24 horas ela não é 

significativamente diferente do seu controle.  
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Figura 22 - Efeito do material particulado fino (MP2,5) após exposição  aguda  in vivo, em curto, 
médio e longo prazo, sobre : A – O estresse oxidativo. B – Aprodução noturna de melatonina pela 
pineal. C – Aprodução noturna de melatonina pelo pulmão. Os estresses oxidativos foram 
determinados por TBARS, eas concentrações  plasmáticas e pulmonares de melatonina foram 
determinadas por ELISA (pg/ml) e (pg/g). Os dados expressos como a média ± SEM, n= 3-5 animais 
por grupo. Significativamente diferente p<0,05 vs grupo controle.  
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5 DISCUSSÃO 
 

Neste trabalho, demonstramos que a poluição atmosféricas de São Paulo altera o 

sistema melatonérgico, gera uma resposta inflamatória local e sistêmica o que resulta na 

supressão da produção noturna de melatonina (endócrina) e leva a um  aumento da sua 

produção local pelo pulmão (autócrina/parácrina), caracterizando assim o eixo imune-

pineal. A partir deste estudo foi possível verificar que existe uma concentração basal 

desta indolamina nos pulmões dos ratos naives e controles independente da hora do dia, 

com caráter de proteção, tal fato é devido ao órgão fazer uma interface entre o meio 

externo e interno, tendo contato com uma grande variedade de contaminantes e 

elementos distintos que estimulam o sistema de defesa. Este estudo ainda abre novas 

perspectivas com relação ao uso terapêutico da melatonina, uma vez que esta 

indolamina endógena modulou positivamente, as enzimas antioxidantes através da 

ligação de alta afinidade com seus receptores de membrana acoplados a proteína G, 

MT1 e MT2. 

O modelo experimental adotado pelo presente estudo é diferenciado, uma vez 

que até a presente data, mais de 90% dos artigos referentes à poluição utilizam cultura 

de células e poluentes extraídos do ambiente, recuperados e até mesmo artificiais. 

Dificilmente, dispomos de estudos que abordam a exposição in vivo ao material 

particulado fino proveniente de um ambiente urbano como a cidade de São Paulo, lar de 

22 milhões de habitantes. Os experimentos existentes in vivo e publicados trazem 

protocolos, onde se realizam previamente uma instilação nasal ou intratraqueal no 

animal ou ainda uma inalação forçada descaracterizando desta forma o mecanismo 

natural da respiração e do contato real do organismo com a poluição do ar e seus 

componentes, onde os animais respiram livremente a poluição.  

Várias são as dificuldades adicionais para extrapolar resultados obtidos in vitro 

para uma condição in vivo. Os diversos tipos celulares usados como modelo não 

mimetizam a interação existente nos tecidos vivos, além disso, partículas recuperadas 

do meio ambiente ou artificiais não representam a complexidade do meio atmosférico. 

Portanto, uma singularidade do modelo experimental adotado por esta tese foi a 

possibilidade em retratar in vivo de forma fidedigna, a interação do material particulado e 

do ar filtrado com o organismo além da inalteração das características dos poluentes. É 

importante registrar que ainda fez parte integral do modelo experimental um controle 
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(naive) que não entrava na câmara de inalação, visto que esta condição poderia ser 

estressante para o animal. 

Comparando os animais expostos ao ar filtrado com os mantidos na mesma sala, 

porém fora da câmara de exposição (naive) observou-se um aumento da concentração 

plasmática de corticosterona (30 minutos) seguido de um aumento significativo da 

concentração de melatonina (1 hora). Este mesmo perfil temporal foi seguido pelos 

animais expostos ao ar poluído. Os dados sugerem que o ambiente da câmara de 

exposição gera uma ativação do eixo HPA (hipotálamo-pituitária-adrenal), promovendo o 

aumento de corticosterona. Este dado fortalece os dados da literatura que comprovam a 

existência da relação entre as glândulas adrenal e pineal (FERNANDES et al., 2009; 

LOPES et al., 2001). Essa relação foi demonstrada em situações de inflamação crônica 

(LOPES et al., 2001) e o efeito potenciador de corticosterona sobre a pineal foi verificado 

in vitro e in vivo (FERNANDES et al., 2009; FERREIRA  et al., 2005).  

Considerando que o efeito de corticosterona na presença de uma alta 

estimulação catecolaminérgica, observada em situações de grande estresse, leva a uma 

redução da síntese de melatonina (FERNANDES et al., 2016), nossos dados sugerem 

que a câmara de exposição é uma situação de estresse moderado semelhante à 

observada com uma leve contensão do animal (COUTO-MORAES et al., 2009). 

Portanto, o modelo utilizado nesta tese demonstra que uma ativação inicial do eixo HPA 

resulta num aumento da concentração de melatonina plasmática que retorna a níveis 

basais apenas nos animais expostos ao ar filtrado. Após 2 horas de exposição ao ar 

poluído foi observada uma redução significativa da concentração plasmática de 

melatonina, indicando que este é um fenômeno independente da resposta de estresse. 

Neste contexto fomos avaliar a possibilidade da poluição também desencadear o eixo 

imune-pineal.  

A região metropolitana de São Paulo possui, atualmente, mais de duas mil 

grandes indústrias e uma frota superior a sete milhões de veículos, dos quais 6,5% são 

de veículos pesados, movido a diesel, e 93,5% são veículos leves. A poluição do ar na 

cidade de São Paulo, assim como na maioria dos grandes centros urbanos, é uma 

mistura complexa de compostos de toxidade variável e em sua maioria são originados 

pelo tráfego de veículos automotores (CETESB, 2014). 

Tais dados vão ao encontro da  caracterização do material particulado fino 

utilizados em nossos experimentos, onde comprovamos uma presença maciça de 
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poluentes como os metais presentes nos combustíveis veiculares além de produtos  

oriundos  da sua combustão (compostos orgânicos) e ainda endotoxinas. 

Embora o mecanismo que relacione o material particulado aos efeitos nocivos à 

saúde sejam ainda pouco compreendidos e explorados, evidências comprovam que 

muito das consequências deletérias podem advir do estresse oxidativo iniciado por 

componentes químicos presentes no material particulado e que geram espécies reativas 

de oxigênio e nitrogênio nas células afetadas, levando a um desequilíbrio redox 

desencadeando uma cascata de eventos associados à inflamação e morte celular (GHIO 

et al., 2012). De acordo com os elementos químicos encontrados neste trabalho, estes 

são passíveis de desencadear tais reações, como o ferro, por exemplo, que é o 

catalisador da reação de Fenton conhecida por gerar o radical hidroxil, um dos mais 

reativos, a partir de peróxido de hidrogênio. O material particulado fino utilizado em 

nosso projeto e sua composição foi capaz de gerar um estresse oxidativo pulmonar. 

Pudemos comprovar esta suposição a partir da quantificação do malondialdeído (MDA), 

produto resultante da peroxidação lipídica. 

Vários autores também chegaram a esta conclusão, como Madden et al. (1999), 

(1) após a instilação traqueal em ratos de vanádio (V), níquel (Ni) e ferro (Fe), bem como 

(2) a inalação de metais pesados em pulmões de camundongos por Kadiska et al. 

(1997), ou (3) a exposição aos compostos orgânicos nos pulmões de roedores de 

Rhoden et al. (2004, 2005),  e ainda (4) a instilação intratraqueal em ratos do produto da 

exaustão do diesel (DEP) e posterior coleta do lavado brônquio-alveolar (ARIMOTO et 

al., 2005), onde todos foram capazes de observar a geração de espécies reativas 

oxigênio. Os mesmos resultados foram encontrados no trato respiratório quando o 

poluente utilizado foi o carbono elementar (LI et al., 2004, MUDWAY et al., 2004, ZHAO 

et al., 2009). Uma outra informação é a presença do estresse oxidativo em pulmão de 

humanos após exposição a poluição atmosférica (CALDERON-GARCIDUENS et al., 

1999, CHUANG et al., 2007, REN et al., 2010, ROMANO et al,. 2000, WEI et al., 2009). 

A comprovação da presença de endotoxinas no material particulado fino utilizado 

neste trabalho, ou seja de um PAMP, retrata um notório agente desencadeador de 

processos inflamatórios das vias aéreas (BECKER et al.,1996, 2003; DONG et al., 1996. 

LONG et al., 2001). Por esta razão, vários artigos atestam que o material particulado 

sinaliza principalmente através de receptores TLR4 e TLR2 (BECKER et al., 2002; 

LUCAS; MAES, 2013). Alguns artigos demonstram que o efeito pro-oxidativo e/ou 
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inflamatório do material particulado de diferentes origens é perdido quando há um 

bloqueio desses dois receptores (BECKER et al., 2005).  

Em resumo, os componentes orgânicos, como hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos ou inorgânicos, como os metais pesados presentes no material particulado 

fino presentes na poluição atmosférica urbana de São Paulo exercem seus efeitos 

imunoestimulatórios e tóxicos através da geração de espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, enquanto que a sua composição biológica induz respostas inflamatórias 

envolvendo receptores para padrões moleculares associados aos patógenos, portanto,  

ambas as fontes desencadeiam um estresse oxidativo e uma resposta inflamatória no 

tecido pulmonar. 

Neste projeto, foi observado que a ativação da via do NF-kB no pulmão pelo 

material particulado fino leva a um aumento no conteúdo nuclear dos dímeros p50-p50 e 

p50- RelA. Sabe-se pela literatura que as subunidades de NF-κB RelA, Rel B e cRel 

possuem o domínio de transativação (TAD), o que as permite atuar como ativadores da 

transcrição gênica, promovendo a expressão dos genes-alvos quando ligados aos sítios 

κB presentes nas sequências promotoras. Já as subunidades p50 e p52, por não 

possuírem o TAD, podem atuar de duas formas distintas: como repressoras da 

transcrição gênica, quando estão sob a forma de homodímeros; ou ativadoras da 

transcrição, quando formam heterodímero com uma das subunidades que apresentam 

TAD (GHOSH; HAYDEN, 2008). 

Pelo exposto acima, os dímeros de NF-κB (p50-p50 e p50-RelA), que são 

ativados pelo material particulado fino no pulmão provavelmente devem atuar sobre 

genes-alvos distintos. O aumento em p50-RelA relaciona-se com a indução da 

transcrição gênica de outros alvos, como o gene da citocina TNF-𝛼 e da enzima iNOS 

pulmonar (O’NEILL; KALTSCHMIDT, 2007) ambas detectadas e registradas neste 

projeto ou ainda das enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx conforme relatado por 

ZHOU et al. (2001) em células musculares esqueléticas de camundongos sob o estresse 

oxidativo. 

A translocação nuclear do NF-κB pela ativação dos receptores TLRs pelo material 

particulado é bem documentada, com a maioria dos estudos envolvendo linhagens 

celulares epiteliais pulmonares in vitro. Alguns trabalhos demonstram que a ativação do 

NF-κB pelo material particulado é dependente da produção de espécies reativas de 
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oxigênio (CHURG et al., 2005; DAGHER et al., 2007; GLOIRE et al., 2006; ISHII et al., 

2004; KENNEDY et al., 1998, KIM et al., 2005; QUAY et al., 1998; SHUKLA et al., 2000). 

Ainda neste trabalho, a ativação do NF-κB pulmonar pelo material particulado fino 

ainda que com pouco tempo de exposição, comprova que este poluente está agindo de 

maneira comum aos outros sinalizadores da resposta imunidade inata,  gerando os 

componentes da resposta inflamatória, como as moléculas de adesão (PECAM-1 e 

ICAM-1) e a enzima sintase de óxido nítrico induzida (iNOS), além de citocinas pró-

inflamatórias como TNF- α, IL-1α e β, IL-6,  e enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx. 

Os estudos com material particulado, que consideram as respostas de exposições 

agudas à poluição, obtidos após 2, 6 e 20 horas (VAN BERLO et al., 2010), em um dia 

(NEMMAR et al., 2005), com 15 dias (CAMPBELL et al., 2005)  e em um mês 

(GERLOFS-NIJLAND et al., 2010; VAN EEDEN et al., 2001) revelam que a ativação do 

NF-κB, leva a indução de citocinas pró-inflamatórias no plasma, tais como TNF- α e IL-

1β, GM-CSF, a expressão da iNOS e COX2. 

Histologicamente, também comprovamos a inflamação local pulmonar com 

características peculiares de uma resposta aguda e inata à poluição atmosférica urbana 

após exposição in vivo, com a migração de fagócitos mononucelares e 

polimorfonucleares para os brônquios, redução do lúmen deste órgão bem como do 

espessamento da musculatura lisa. 

O material particulado além de induzir a resposta imune inata, pode ainda 

ultrapassar as barreiras de proteção pulmonar e até mesmo a hematoencefálica e gerar 

além de respostas locais,  respostas sistêmicas através de efeitos diretos  (BLOCK; 

CALDERÓN-GARCIDUENAS, 2009). Estudos com partículas (5 e 100 nm) de carbono e 

prata marcadas radioativamente demonstraram que essas são translocadas para a 

circulação e detectadas já em 5 minutos após inalação ou instilação (NEMMAR et al., 

2001; TAKENAKA et al., 2001). Além disso, tem sido demonstrado que as 

nanopartículas inaladas podem chegar ao cérebro (ELDER et al., 2006; 

OBERDORSTER et al., 2004), possivelmente através do epitélio nasal olfativo 

translocando ao longo do nervo olfatório ou diretamente por deposição sobre os espaços 

alveolares cruzando a barreira epitelial do pulmão e a barreira hematoencefálica 

(OBERDORSTER et al., 2004, PETERS et al., 2006), portanto o material particulado 

pode gerar uma inflamação local e/ou sistêmica. 

Inalação ou instilação de partículas de poluição estimulam a produção de 

mediadores inflamatórios tanto por leucócitos obtidos de um lavado brônquio-alveolar 
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quanto de células epiteliais do trato respiratório. A mesma atividade pode ser obtida por 

modelos de linhagens de células imunocompetentes expostas a estas partículas. 

(BECKER et al., 2003; FUJII et al., 2001; LI et al., 2002; OSORNIO-VARGAS et al., 

2003; VAN EEDEN et al., 2001). 

Nesta tese utilizando o modelo de inalação observamos a presença de citocinas 

no plasma o que indica uma reação pró-inflamatória de origem pulmonar. Esta variação 

foi específica para cada grupo de citocinas, algumas apresentaram variações 

transientes, enquanto outras, o efeito foi duradouro. Entre as transientes destacamos o 

aumento concentração plasmática de IFN-γ,  IL-1α, IL-1β e IL-4 que poderiam mediar 

migração leucócitária, ativação dos macrófagos e modulação de resposta linfocítica 

(BECKER et al., 2002, 2003 e 2005, MIYATA; VAN EEDEN, 2011). A concentração IL-6 

e TNF- α no plasma mantiveram-se elevada a partir da primeira avaliação (30 min.). Vale 

ressaltar que o aumento de IL-6 é considerado um biomarcador de resposta inflamatória 

resultante da exposição à poluição atmosférica (Brook et al., 2010). Neste trabalho, 

apenas com meia hora de exposição ao material particulado fino, a concentração 

plasmática do TNF-𝛼 apresentou um aumento significativo e este acréscimo foi 

acompanhado por todo  tempo da exposição. O aumento de TNF no plasma tem sido 

sugerido como um desencadeador do eixo imune-pineal e portanto coincide com 

diminuição da concentração de melatonina plasmática no período noturno. A glândula 

pineal está aparelhada para reconhecer esta citocina já que na membrana dos 

pinealócitos foram detectados receptores para TNF do subtipoTNFR1 (CARVALHO-

SOUSA et al., 2011). A estimulação destes receptores produz a translocação nuclear de 

NF-κB, inibição da transcrição do gene que codifica a AA-NAT e, portanto a síntese de 

melatonina (FERNANDES et al., 2006). Interessante observar que outros fatores que 

desencadeiam a via de sinalização do NF-κB, tal como LPS, promove a redução da 

síntese de melatonina (CARVALHO-SOUSA et al., 2011; DA SILVEIRA CRUZ-

MACHADO et al., 2010, TAMURA et al., 2010). Esta redução, inclusive, é mediada pela 

produção de TNF pela microglia residente na glândula pineal (DA SILVEIRA CRUZ-

MACHADO et al., 2012). Vale a pena registrar que o material particulado aumenta a 

atividade do NF-κB na pineal e a inibição da transcrição do gene que codifica a AA-NAT 

sendo este um fator relevante para a supressão da síntese de melatonina (CARVALHO-

SOUSA, 2015). No mesmo trabalho foi demonstrado in vitro que o DEP leva a produção 

de TNF pela pineal. 
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Em humanos foi observado uma correlação altamente significante entre a 

concentração plasmática noturna de TNF e de melatonina em condições de inflamação 

abiótica (DE OLIVERIA TATSCH-DIAS et al., 2013; PONTES et al., 2006, 2007). 

Mulheres que desenvolveram inflamações não infecciosas como mastite ou inflamações 

pós-cirúrgicas apresentaram altos níveis circulantes de TNF e a abolição do ritmo diário 

de melatonina. A restauração da ritmicidade diária de melatonina coincidiu com 

concentrações não detectáveis de TNF no plasma. Além disso, em casos de sepses que 

é sempre acompanhada de altos níveis de TNF circulante, ocorre a supressão do ritmo 

diário de melatonina (MUNDIGLER et al., 2002).   

Estes dados justificam a redução da concentração plasmática noturna de 

melatonina advinda da pineal após a exposição aguda de seis horas ao poluente 

atmosférico obtidas no nosso estudo. Tal decréscimo possivelmente, foi em decorrência 

da detecção pela pineal do TNF-𝛼 produzido pelo pulmão e que migrou para corrente 

sanguínea, por nós detectado no plasma, ou do poluente que migrou para a circulação e 

estimulou células imunocompetentes circulantes a produzir esta citocina, ou ainda da 

identificação  do material particulado pela glândula a partir da ativação da microglia e 

produção local de TNF-𝛼. As três possibilidades não se excluem e podem ser sinérgicas. 

Desta forma, a inibição ou diminuição da via biosintética da melatonina é considerada 

necessária ao processo de montagem da resposta inflamatória no modelo de inflamação 

pulmonar induzido por poluição atmosférica, uma vez que o aumento dos seus níveis 

plasmáticos noturnos de melatonina poderiam levar a uma redução do rolamento e 

adesão de leucócitos à camada endotelial e migração para os tecidos alvos (MARKUS et 

al., 2007). 

A ativação do  eixo imune-pineal também foi registrada neste projeto, uma vez 

que o aumento na exposição noturna dos animais ao material particulado fino leva a 

uma redução de 39,0% na produção da melatonina pela pineal. Sendo que o inverso 

ocorre nos pulmões, onde o aumento na exposição leva a uma acréscimo de 55,0% 

desta indolamina. Esta produção pulmonar acontece mesmo na fase de claro, onde 

sabidamente, a glândula pineal não produz melatonina, sugerindo fortemente, que o 

conteúdo de melatonina detectado no pulmão advém de uma produção local. Nesse 

contexto o material particulado fino surge como um novo fator de injúria capaz de ativar 

o eixo imune-pineal. A melatonina é uma molécula ímpar que apresenta respostas 

específicas em inúmeras situações fisiológicas. A redução na síntese da melatonina pela 
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pineal é requerida para o engatilhamento do processo  da resposta inflamatória, e a sua 

produção em células de defesa se mostra altamente relevante na resolução da resposta. 

Uma outra informação significante é uma concentração de melatonina basal 

presente nos pulmões dos ratos naives e controles independente da hora do dia com 

níveis compatíveis aos encontrados nos órgãos do trato gastrointestinal de mamíferos 

por BUBENIK et al.(1997). Esta produção extra pineal de melatonina no pulmão deve-se 

possivelmente ao estímulo de células imunocompetentes, como os macrófagos 

alveolares, essenciais para a remoção de partículas  e patógenos inalados  presentes 

nas vias aéreas  (HIRAIWA; VAN EEEDEN, 2013; HUSSELL; BELL, 2014). Macrófagos 

alveolares de ratos ou da linhagem RAW 264.7 expostos a DEP produzem melatonina e 

esta induz um aumento de viabilidade celular e aumento da capacidade fagocítica 

(CARVALHO-SOUSA, 2015). As células enterocromafins presentes no trato 

gastrointestinal que são aparelhadas para a síntese de melatonina (RAIKHIJNN; 

KVENTNOY, 1976) também estão presentes nos epitélios pulmonares, podendo 

também contribuir nesta produção. Como o  pulmão é a porta de entrada de poluentes, a 

partir do qual uma resposta sistêmica é deflagrada, nada mais adequado que a presença 

da melatonina neste órgão como agente regulador de resposta de defesa.  

O aumento de evidências nos últimos dez anos tem demonstrado que o 

macrófago alveolar desempenha um papel chave na resposta inflamatória pulmonar 

local e sistêmica induzida pelo material particulado. No pulmão, o macrófago alveolar 

contribui para a magnitude e a natureza da resposta inflamatória através da interação 

com outras células pulmonares como as células epiteliais brônquicas e dendríticas 

unindo esforços para processar e limpar o material particulado do pulmão. Este 

macrófago também produz mediadores que estão associados à resposta inflamatória 

sistêmica induzida pela exposição ao poluente sendo que estudos recentes 

fundamentam a hipótese de que estes mediadores sistêmicos translocam do tecido 

pulmonar para a circulação (HIRAIWA ; VAN EEDEN, 2013). Os macrófagos alveolares 

produzem uma variedade de mediadores pró inflamatórios incluindo mediadores de 

resposta aguda como as interleucinas, IL-1𝛽 e IL-6 bem como mediadores secundários 

como o IL-8 e fator de crescimento de colônias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF) 

(HOGG; VAN EEDEN, 2009; VAN EEDEN et al., 2001). Curiosamente, a produção de 

mediadores anti-inflamatórios como a IL-10 foi suprimida (VAN EEDEN; HOGG, 2002; 

YIN et al., 2004), sugerindo que a resposta inflamatória do macrófago alveolar é 

direcionada para um perfil pró-inflamatório.  
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E ainda, estudos prévios indicam o macrófago alveolar como a célula chave 

responsável pela a geração da resposta inflamatória sistêmica associada com a 

exposição à poluição atmosférica. (HIRAIWA; VAN EEDEN, 2013; REFSNES et al. 2006; 

SAWYER et al. 2010; VAN EEDEN et al., 2005, 2001). 

Confrontando os dados literários levantados e os valores por nós obtidos, 

podemos supor que os macrófagos alveolares são os condutores da resposta pró-

inflamatória no pulmão após a inalação do material particulado fino em modelo in vivo 

por nós adotado, sendo estes responsáveis pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias 

TNF-α, IL-1β, IL-1α, INF-γ, IL-6, IL-2 e IL-4 detectadas no plasma.  

Outros dados do laboratório mostraram ainda que a síntese de melatonina local 

no cerebelo, é responsável por impedir a morte neuronal induzida pelo LPS (FRANCO; 

MARKUS, 2014, PINATO et al., 2015). Por esta razão, a capacidade do LPS em induzir 

a morte foi menos pronunciada no cerebelo do que no córtex e hipocampo, locais que 

não sintetizam melatonina. Os efeitos citoprotetores da melatonina são mediados por 

ativação de receptores de alta afinidade, porque o bloqueio dos mesmos aumenta a 

morte de células no cerebelo.  

Todos estes dados exemplificam o efeito citoprotetor desta indolamina sendo uma 

justificativa para a sua produção local pulmonar após à exposição ao material 

particulado fino por nós detectado.  

Sabendo que o material particulado fino tem alto potencial pró-inflamatório e 

oxidativo, a melatonina poderia atuar se ligando às espécies reativas de oxigênio 

(POEGGELER et al., 1996), e/ou modulando enzimas antioxidantes (HARDELAND, 

2009; TAN et al., 2002) e também regulando o processo de fagocitose dessas partículas 

poluidoras (CARVALHO-SOUSA, 2015; MUXEL et al., 2012). Essas ações nos sugere 

que a melatonina está envolvida na eliminação de partículas do pulmão e redução dos 

danos oxidativo gerados.  

Em sistemas químicos isolados foi demonstrado que além da molécula da 

melatonina, os seus metabólitos reagem com radicais livres de forma direta ( 

HARDELAND et al., 2003, 2006; POEGGELER et al., 2002; SILVA et al. 2006).  

No entanto, a eficiência da melatonina em reduzir o estresse oxidativo não 

depende apenas da sua aptidão em doar elétrons, mas principalmente da sua 

capacidade de interagir em baixas concentrações através dos receptores MT1 e MT2 

aumentando a expressão e a atividade de enzimas envolvidas na detoxificação (MAYO 

et al., 2002) 
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A melatonina atua em enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase 

(SOD) e glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR), catalase (CAT) e glicose 

6 fosfato desidrogenase (G6PD), aumentando as suas atividades. Já a 5 e 12 

lipoxigenase (5 e 12-LO) tem suas atividades reduzidas (LIU; NG, 2000). A atividade da 

enzima glutationa peroxidase também é aumentada na presença de melatonina 

exógena, 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 

indolamina (ALBARRAN et al., 2001). 

Devido as suas propriedades citoprotetoras, a demanda da produção da 

melatonina no local de injúria visa a rápida resolução do quadro, tentando diminuir os 

danos e protegendo a integridade celular, por esta razão após a exposição ao material 

particulado, as expressões gênicas pulmonar das enzimas da AA-NAT e ASMT, as quais 

participam da biossíntese da melatonina, duplicou e triplicou, respectivamente. 

Registramos também um aumento na expressão do RNAm das enzimas antioxidantes 

SOD, CAT e GPx dependente da concentração do material particulado fino, tendo os 

seus valores dobrados. 

As relações entre a melatonina e as enzimas antioxidantes são bastante 

significativas, segundo Mayo et al. (2002) a melatonina exógena após o tratamento de 

ratos com a neurotoxina, 6-hidroxidopamina, impediu a depressão da expressão gênica 

neuronal de GPx e SOD. Igualmente, outros observaram que a melatonina aumenta a 

expressão gênica das enzimas antioxidantes mesmo a partir de suas condições basais 

ou após sua inibição por agentes neurotóxicos (ATOLIN, 2002; KOTLER et al., 1998). 

Ortega-Jimenez-et al. (2009), trataram os animais durante um mês com melatonina na 

água de beber e registraram o aumento dos mRNAs das enzimas SOD e CAT no 

hipotálamo dos ratos quando comparadas com os controles.  

No nosso trabalho, as atividades destas enzimas também estão alteradas tendo a 

SOD a sua capacidade de catalisar aumentada na primeira hora de exposição e 

reduzida nas demais , enquanto que as das CAT e GPx aumentam gradativamente, a 

medida que o tempo de exposição progride. Estes dados nos remetem às funções de 

cada uma, ou seja, no primeiro momento a SOD converte o radical livre, superóxido, em 

peróxido de hidrogênio e as demais enzimas, CAT e GPx o convertem em água e 

oxigênio. Justificando desta forma, as atividades estarem alteradas em tempos distintos, 
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uma vez que a demanda está diferenciada. Os trabalhos de Barlow-Walden et al., (1995) 

e de Kotler et al., (1998) mostram que as atividades e a expressões gênicas das 

enzimas antioxidantes no córtex do cérebro de ratos se elevaram após a administração 

periférica de melatonina. 

A melatonina influencia tanto os níveis de RNAm destas enzimas quanto suas 

atividades quer seja em condições fisiológicas ou sob o estresse oxidativo (RODRIGUEZ 

et al., 2004). Artigos mostraram que o as atividades das CAT e GPx são extintas quando 

as galinhas são mantidas sob a luz constante que impede o aumento fisiológico da 

melatonina (PABLOS et al., 1997). Já o aumento da atividade da GPx em cérebro de 

ratos (BARLOW-WALDEN et al., 1995) e de galinha (PABLOS et al., 1995) pela 

administração exógena da melatonina é maior à noite, fase em que esta indolamina está 

circulando. Tanto em doses únicas quanto diárias a melatonina tem efeito positivo nas 

atividades das enzimas antioxidantes de rins, fígado e cérebro de ratos conforme 

apresentado por Liu e Ng, (2000) e Ozturk et al., (2000). Observou-se ainda um efeito 

pré-natal, onde o aumento da atividade das enzimas GPx e SOD no cérebro dos fetos 

de ratas prenhes se deu após a administração da melatonina (OKATANI et al., 2000).  

Porém, nenhum dos trabalhos anteriormente descritos correlacionando as 

enzimas antioxidantes e a melatonina abordam o mecanismo de ação pelo qual a 

indolamina modula estas enzimas. Em nosso estudo atestamos que a melatonina 

endógena atua em seus receptores acoplados à proteína G (GPCRs), também 

conhecidos como receptores transmembranares, MT1 e MT2. Estes receptores são de 

alta afinidade e modularam a transcrição gênica das enzimas antioxidantes SOD e CAT 

após exposição ao material particulado fino. Após o bloqueio dos mesmos com o 

antagonista não seletivo, luzindol, registramos uma redução de mais de 70,0% na 

transcrição gênica das enzimas antioxidantes e um acréscimo de 392,0% do estresse 

oxidativo pulmonar, entendendo que a impossibilidade da ação da melatonina nos seus 

respectivos receptores de membrana impede a ação das enzimas antioxidantes SOD e 

CAT.  Comprovamos assim, a ação gênica da melatonina via receptor e caracterizamos 

um alvo farmacológico que atuaria na capacidade do pulmão de se proteger contra os 

danos gerados pela poluição atmosférica. Portanto, a melatonina pode agir em um 

sistema de altíssima afinidade que é a interação com os receptores acoplados a proteína 

G, MT1 e MT2, sendo alvos viáveis  no tratamento de enfermidades como a doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (DE MATOS CAVALCANTE et al., 2012) e como 

adjuvante em tratamentos antineoplásicos pulmonares (SHOKRZADEH et al., 2015) 
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Um outro fato observado em nosso trabalho foi o período de vinte e quatro horas 

para o reestabelecimento dos níveis plasmáticos e pulmonares de melatonina após a 

interrupção da exposição ao material particulado fino. Coincidentemente, este dados 

somam-se aos obtidos por de Oliveira Tatsch-Dias et al., (2012), onde também foi 

registrado este mesmo tempo para a restauração dos níveis normais de melatonina 

plasmática em humanos que sofreram histerectomia. Este pode ser o período de tempo 

adequado de espera antes de se administrar a melatonina a fim de se  evitar a 

interferência com a montagem da  resposta inflamatória inata. 

 Os resultados obtidos neste trabalho in vivo e resumidos nas figuras 24 e 25 

indicam que a exposição aguda à poluição atmosférica gera um estresse oxidativo 

pulmonar, deflagra uma resposta inflamatória a partir da ativação da via de sinalização 

do NF-κB, do aumento das moléculas de adesão PECAM e ICAM e da sintase de óxido 

nítrico induzida (iNOS), bem como de citocinas inflamatórias (TNF- α , IL-1β, IL -1α, IFN-

γ, IL-4 e IL-6). A medida que o tempo de exposição à poluição progride, a concentração 

plasmática noturna da melatonina se reduz enquanto que a pulmonar aumenta, esta 

alternância transiente entre a produção central de melatonina, pela pineal, para a 

produção periférica, por células imunocompetentes formam a base experimental que  

fundamentam  a existência do eixo imune-pineal. 

A fim de limitar a inflamação e prevenir danos colaterais a tecido saudáveis, o 

pulmão orquestra formação de mediadores especializados em resolver processos 

deletérios. Tanto as enzimas AA-NAT e ASMT envolvidas na biossíntese da melatonina, 

quanto as enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx tem suas  expressões gênicas no 

pulmão duplicadas dependente do tempo de exposição à poluição. Houve também um 

aumento nas atividades das mesmas, sendo transiente na SOD e crescente nas demais. 

A melatonina coordena ações citoprotetoras no tecido pulmonar através da sinalização 

via receptores, uma vez que a peroxidação lipídica local é aumentada quanto estes 

receptores MT1 e MT2 são bloqueados e as enzimas SOD e CAT impedidas de atuarem.  

 Por todos os argumentos descritos anteriormente, a produção da melatonina em 

órgãos que fazem a interface do meio externo com o interno, como pele, trato 

gastrointestinal (TGI) são a partir de literatura sabidamente produtores desta indolamina 

independente da hora do dia,  portanto, o pulmão passa a fazer parte deste grupo.  

Avaliando em conjunto os dados, avalizamos que a melatonina produzida pelo 

pulmão em resposta ao poluente tem o objetivo de reduzir os danos oxidativos gerados, 

diminuir a resposta pró-inflamatória e consequentemente redução do dano tecidual. 
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Estes efeitos são mediados a partir da interação desta indolamina com receptores 

acoplados a proteína G, MT1 e MT2, alvos farmacológicos na atenuação dos efeitos 

deletérios gerados no pulmão. 

Os pesquisadores preveem que nos próximos anos o número de mortes 

prematuras causadas pela poluição atmosférica será superior às mortes causadas por 

malária e por falta de saneamento básico. Existem evidencias científicas que 

correlacionam esta poluição com doenças respiratórias, cardiovasculares e vários tipos 

de câncer. Raaschou-Nielsin et al., (2013) unificaram dados de mais de 300.000 

indivíduos em 9 países e concluíram que o risco de câncer de pulmão no grupo exposto 

à poluição aumentou em 50% para cada 10 µg/m3 de material fino inalado, retratando 

desta forma, a poluição do ar como um grave problema epidemiológico mundial. 

Rodrigues et al., (2015) estimaram que em 14 anos, a poluição atmosférica matará 256 

mil pessoas no estado de São Paulo, sendo que neste período haverá 1 milhão de 

internações hospitalares e um gasto público em saúde de mais de 1,5 bilhões de reais. 

Devido à escassez de  recursos que mitiguem a poluição atmosférica dos grandes 

centros urbanos e de leis mais rígidas no controle da emissão de agentes poluentes, se 

faz necessário o desenvolvimento e a investigação de elementos que possam conter 

e/ou reverter os efeitos celulares deletérios causados pela poluição do ar, desta 

maneira, devido as suas propriedades, comprovadas nesta tese, a melatonina e seus 

análogos seriam uma fortes candidatos a este desafio. 
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Figura 23 - Resumo ilustrativo dos efeitos desencadeados pelo material particulado fino (MP2,5) 
sobre o pulmão e pineal em modelo in vivo de  exposição aguda. Pineal – redução na produção de 
melatonina; Plasma – redução na concentração de melatonina, aumento de mediadores inflamatórios 
(TNF- α, IL-1β,IL -1α, IFN-γ, IL-4, IL-6 e IL-12); Pulmão – aumento do estresse oxidativo, ativação do NF-
κB (p50/p50 e p50/RelA), aumento de moléculas de adesão (PECAM-1 e ICAM-1) e da sintase de óxido 
nítrico induzida (iNOS), aumento do mRNA das enzimas AA-NAT, ASMT, SOD, CAT e GPx, produção da 
melatonina  basal, produção extra pineal frente ao estímulo do MP2,5 e melatonina modulando a expressão 
gênica da SOD, CAT via receptores MT1 e MT2.  
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Figura 24 - Esquema ilustrativo do efeito do material particulado fino (MP2,5) sobre o pulmão em 
modelo in vivo de  exposição aguda. A poluição atmosférica gera um estresse oxidativo pulmonar, 
deflagra uma resposta inflamatória a partir da ativação da via de sinalização do NF-κB, do aumento das 
moléculas de adesão PECAM-1 e ICAM-1 e da sintase de óxido nítrico induzida (iNOS), bem como de 
citocinas inflamatórias (TNF- α, IL-1β,IL -1α, IFN-γ, IL-4, IL-6 e IL-12). A medida que o tempo de exposição 
à poluição progride, a concentração plasmática noturna da melatonina se reduz enquanto que a pulmonar 
aumenta. Tanto as enzimas AA-NAT e ASMT envolvidas na biossíntese da melatonina, quanto as enzimas 
antioxidantes SOD, CAT e GPx tem suas  expressões gênicas no pulmão duplicadas. O envolvimento da 
melatonina produzida localmente na resolução do processo inflamatório foi atestado através do bloqueio 
dos receptores de MT1 e MT2 por luzindol, o antagonista, concluindo desta forma que a expressão gênica 
das enzimas antioxidantes SOD e CAT são moduladas por esta indolamina. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Após a exposição aguda in vivo ao material particulado fino (MP2,5), o presente 

trabalho possibilitou as seguintes conclusões: 

 

- A presença de elementos provenientes da combustão de combustíveis 

veiculares fósseis e endotoxinas no material particulado; 

- A geração do estresse oxidativo pulmonar dependente do tempo de 

exposição ao material particulado; 

- A ativação do fator de transcrição NF-κB em pulmões  de ratos  mesmo 

expostos  a um curto período de tempo à poluição, revelando um aumento no 

conteúdo nuclear do homodímero p50 /p50 e do heterodímero p 50 / Rel A; 

- O aumento da expressão basal constitutiva de moléculas de adesão (PECAM-

1 e ICAM-1) e da enzima sintase de óxido nítrico induzida (iNOS) em veias 

pulmonares reguladas pelo NF-κB; 

- A migração de células fagocíticas MN e PMN para os bronquíolos, aumento 

do lúmen e espessamento da musculatura lisa bronquiolar;  

- A presença plasmática de citocinas pró e anti-inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-

1α, INF-γ, IL-6, IL-2, IL-4, MCP-1 e IL-12); 

- A potenciação da corticosterona gerada inicialmente pela câmara poluída na 

síntese de melatonina pela pineal; 

- A redução de 39,0% na concentração de melatonina plasmática noturna em 

animais expostos agudamente por 6 horas ao material particulado fino e 

aumento de 55,0% nos níveis desta indolamina nos pulmões sob as mesmas 

condições, caracterizando uma produção extra pineal. Tanto a redução da 

concentração plasmática quanto ao aumento pulmonar são dependentes do 

tempo em que o animal ficou exposto à poluição; 

- Inalterações dos valores da melatonina plasmática diurna dos animais 

expostos a diferentes tempos de exposição ao material particulado fino e um 

acréscimo de 77,0%  na concentração pulmonar de animais expostos também 

diurnamente e por 6 horas, a partir de uma produção local no referido órgão, 

tal acréscimo também é dependente do tempo de exposição; 
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- A presença da melatonina nos pulmões dos ratos naive e controle 

independente da hora do dia, com níveis compatíveis à alguns órgãos do trato 

gastrointestinal; 

- Duplicação nas transcrições gênicas das enzimas da biossíntese da 

melatonina, a AA-NAT e a ASMT após contato com a poluição, sendo 

também moduladas pelo tempo de exposição ao material particulado fino; 

- Duplicação nas transcrições gênicas das enzimas antioxidantes SOD, CAT e 

GPx também dependentes do tempo de exposição ao material particulado 

fino; 

- Aumento das atividades enzimáticas da SOD, CAT e GPx; 

- A transcrição dos genes das enzimas antioxidantes SOD e CAT são 

dependentes da interação da melatonina com seus receptores, MT1 e MT2, 

fato não observado com a  enzima GPx; 

- A normalidade quanto aos níveis da melatonina plasmática e pulmonar é 

reestabelecida em 24 horas após o término da exposição aguda in vivo ao 

material particulado fino. 

 
Tais dados não só contribuem para um melhor entendimento a respeito da 

resposta pulmonar frente à poluição atmosférica de São Paulo como também abrem 

novas perspectivas com relação ao uso terapêutico da melatonina. A caracterização dos 

receptores acoplados a proteína G, MT1 e MT2, como alvos farmacológicos para 

aumentar a capacidade de defesa pulmonar frente aos contaminantes atmosféricos a 

partir do aumento da transcrição gênica das enzimas antioxidantes SOD e CAT são a 

descoberta mais promissora deste trabalho. Trabalhos futuros serão necessários uma 

vez que precisamos definir o subtipo do receptor de melatonina atuante nesta 

transcrição, uma vez que utilizamos um antagonista não seletivo, o luzindol. 
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