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RESUMO
Ferreira RFD. Efeitos da reposição terapêutica central de melatonina em animais
pinealectomizados – implicações no comportamento alimentar e peso corporal. [tese
(Doutorado em Fisiologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo; 2014.
A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal durante a noite. Como
seus ritmos circulatórios são robustos e previsíveis eles são fortes sincronizadores
para a expressão de vários processos fisiológicos, incluindo o metabolismo
energético. Porém em animais pinealectomizados a concentração plasmática de
melatonina é abolida o que acompanha alterações fisiológicas como resistência à
insulina e desequilíbrio entre requerimento e mobilização energética do tecido
adiposo. Este estudo objetivou avaliar os efeitos da suplementação de melatonina
diretamente no sistema nervoso central, através de injeção intraventricular no terceiro
ventrículo. Pretendeu-se estudar a ingestão alimentar, a evolução ponderal e a
resposta insulínica periférica. Os resultados obtidos indicam, em primeiro lugar, que a
retirada da melatonina por pinealectomia, provoca um aumento do consumo
alimentar e um considerável aumento de peso. Mostrou-se, ainda, que a reposição
terapêutica de melatonina nestes animais, por via intracerebroventricular, é capaz de
provocar a diminuição do consumo alimentar, assim como uma diminuição
expressiva do peso corporal. Observou-se, também, que a administração de
melatonina nos animais controles regularizam o peso corpóreo, impedindo o aumento
de peso próprio do avançar da idade. Coerentemente, observou-se que a melatonina
foi um agente importante na redução de gordura corporal, evidenciada na diminuição
de gordura nos tecidos adiposos periepedidimal e retroperitoneal nos animais
tratados.
Palavras-chave: Melatonina. Comportamento alimentar. Resistência à insulina.
Pinealectomia. Injeção intracerebroventricular.

ABSTRACT
Ferreira RFD. Effects of therapeutic central replacement of melatonin in
pinealectomized animals - implications on feeding behavior and body weight. [Ph. D.
thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2014.
Melatonin is a hormone produced by the pineal gland during the night. As its
circulatory rhythm is robust and predictable it is a strong synchronizer for the
expression of several physiological processes, including energy metabolism. But in
pinealectomized animals plasma concentration of melatonin is abolished, leading to
physiological changes such as insulin resistance and imbalance between energy
requirement and mobilization from adipose tissue. The aim of this study was to
evaluate the effects of supplementation of melatonin directly into the central nervous
system through intracerebroventricular injection in the third ventricle. It was intended
to study the food intake, weight gain and peripheral insulin sensitivity. The results
obtained indicate, at first, that the withdrawal of melatonin by pinealectomy causes an
increase in food consumption and a considerable weight gain. It was shown
furthermore that daily icv melatonin replacement therapy in these animals can
counteract both effects. It was observed also that the daily administration of melatonin
in control animals regulates body weight, preventing weight gain characteristic of
aging. Finally, it was also observed that melatonin-induced decrease in body weight is
due to a reduction of fat in retroperitoneal and periepididimal adipose tissues.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

A Glândula Pineal e seu principal hormônio: a Melatonina
A glândula pineal é uma estrutura epitalâmica pequena e única, situada

dorsalmente à região caudal do diencéfalo. Deriva-se de células neuroectodérmicas
e desenvolve-se a partir de uma evaginação do teto da parede do terceiro ventrículo
(Kappers, 1960).
Nos roedores, a glândula pineal apresenta três porções distintas que formam o
complexo pineal: pineal profunda, pedúnculo pineal e pineal superficial (figura 1). A
pineal profunda, ou lâmina intercalar, está localizada entre as comissuras posterior e
habenular, delimitando uma região ventricular chamada de recesso pineal (RP)
(Moller, 1992).
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Figura 1.

O Complexo pineal.

A glândula pineal apresenta células neuronais modificadas, os pinealócitos,
que secretam o hormônio MEL (figura 2) (Simonneaux, Ribelayga, 2003).

Figura 2.

Estrutura molecular da melatonina.

Em todos os vertebrados independentemente se o animal tem hábitos diurnos
ou noturnos, a produção de MEL é exclusivamente noturna e a magnitude e duração
da sua concentração dependem exclusivamente do período escuro, apresentando
assim, uma variação circadiana e sazonal de acordo com a duração do fotoperíodo.
(Carneiro et al., 1994).
O padrão circadiano da produção e secreção de MEL é determinada pelos
Núcleos Supraquiasmáticos hipotalâmicos (NSQ) (Klein, Moore, 1979). A atividade
do NSQ é sincronizada ao ciclo claro-escuro ambiental, pela luz percebida pela
retina. O sinal gerado na retina é transmitido para o NSQ pelo trato retinohipotalâmico (Arendt, Skene, 2005). Células ganglionares retinianas glutamatérgicas
projetam-se para o NSQ enviando a transmissão fótica dos sinais luminosos para o
NSQ. Fibras GABAérgicas provenientes do NSQ inervam o Núcleo Paraventricular
hipotalâmico (NPV). Para controlar a função da pineal, fibras eferentes do NPV
contendo vasopressina passam pelo feixe prosencefálico medial e formação reticular
e fazem conexão sináptica com células na coluna intermédio-lateral na medula
espinhal torácica alta, de onde fibras pré-ganglionares simpáticas se projetam para o
gânglio cervical superior (GCS) (Moore, 1996). As fibras pós-ganglionares simpáticas
originadas no GCS liberam noradrenalina (NOR) na glândula pineal, primordialmente
durante a noite.
Na glândula, o triptofano é captado da corrente sanguínea e transformado em
5-hidroxitriptofano (5-HTP) na mitocôndria dos pinealócitos pela triptofano-hidroxilase
do tipo 2 (TPH) (Lovenberg et al., 1967). O 5-HTP é então convertido em serotonina

(5-HT) no citosol dos pinealócitos sob a ação da descarboxilase de L-aminoácido
aromáticos (Lovenberg et al., 1962; Snyder, Axelrod, 1964). A concentração de
serotonina é maior na glândula pineal do que em qualquer outro tecido do Sistema
Nervoso Central (SNC). A serotonina tem uma variação circadiana que determina
sua alta concentração durante o dia e baixa concentração durante a noite (Klein et
al., 1992, Mefford et al., 1983). Essa baixa concentração da serotonina no período
escuro se deve a dois fatores. Primeiro, a noradrenalina liberada no interstício da
glândula, estimula os receptores alfa-adrenérgicos nos pinealócitos provocando a
liberação da serotonina (Aloyo, Walker, 1988; Olcese, Munker, 1994; Sudgen, Klein,
1984). Em segundo, a serotonina é metabolizada na via de síntese de melatonina
como descrito a seguir. A 5-HT é primeiro acetilada pela arilalquilamina Nacetiltransferase (AA-NAT) em N-acetilserotonina (NAS) (Voisin et al., 1984;
Weissbach et al., 1960), então é O-metilada pela enzima hidroxi-indol-Ometiltransferase (HIOMT), dando origem à 5-metoxi-N-acetiltriptamina (MEL)
(Axelrod, Weissbach, 1960) (figura 3).
A enzima passo limitante da produção de MEL é a AA-NAT, pois se observa
um aumento noturno de mais de 150 vezes no RNAm que codifica essa enzima
(Roseboom et al., 1996).
Graças às características de solubilidade da sua molécula, a melatonina nos
pinealócitos não é armazenada sendo, imediatamente liberada na corrente
sanguínea e no terceiro ventrículo (através do recesso pineal) (Reiter, 1991). A
melatonina plasmática circula ligada à albumina. Sua meia vida no sangue é
relativamente curta (10-40 min) e numa única passagem pelo fígado, 90% da
melatonina é metabolizada. A MEL captada pelas células hepáticas é convertida em
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melatonina é degradada via clivagem oxidativa do anel pirrólico dando origem a Nacetil-N-formil-5-metoxiquinuramina (AFMK). A AFMK é convertida finalmente a 5acetil-5-metoxiquinuramina (Zawilska et al., 2009).

Figura 3.

Via de produção da melatonina (Adaptado de CIPOLLA-NETO E AFECHE,
2008).

A melatonina é o principal hormônio produzido pela glândula pineal e
apresenta perfil circadiano de concentração plasmática, com produção máxima
ocorrendo na fase escura do ciclo claro-escuro (Reiter, 1991). Este hormônio tem
portanto, como principal ação sinalizar ao meio interno as alterações ambientais
circadianas e sazonais.
Em humanos, o ritmo circadiano de MEL é desenvolvido por volta dos seis
meses de vida e alcança seus maiores níveis entre 4 e 7 anos de idade. Na
puberdade há uma queda nas concentrações plasmáticas de MEL e depois disso as
concentrações

diminuem

gradualmente

com

o

avançar

da

idade.

Como

consequência, em indivíduos idosos a produção de melatonina noturna equiva-le a
20% da que o individuo produzia quando adulto (Karasek, 2004).
Além da melatonina pineal, outras estruturas periféricas como glândula de
Harder, fígado, testículos, ovários, sistema vascular, trato gastrintestinal, musculatura
lisa, células do sistema imune, células da pele e retina também produzem
melatonina, porém somente com ação local, autócrina ou parácrina (Simonneaux,
Ribelayga, 2003). Apesar de a melatonina ser produzida em outros tecidos que não a
glândula pineal, a contribuição plasmática desse hormônio é estritamente de origem

pineal (Reiter, 1991), ou seja, quando a glândula pineal é retirada cirurgicamente, o
aumento na concentração noturna observada no plasma é abolida (Lewy et al., 1980;
Ozaki, Lynch, 1976).

1.2

Os mecanismos de ação da Melatonina

A mensagem hormonal da MEL liberada pela glândula pineal durante a noite é
distribuída rapidamente a estruturas centrais e periféricas graças a seu baixo peso
molecular (PM = 232,28) e característica anfifílica, ou seja, difunde-se tanto em
meios hidrofílicos como lipofílicos graças aos grupos benzeno e anel pirrólico, além
dos grupamentos metoxi no carbono 5 e acil ligado ao grupamento amina (figura 2)
(Cipolla- Neto, Afeche, 2008).
A melatonina pode exercer sua ação tanto diretamente atravessando as
membranas e ligando-se a moléculas intracelulares como por intermédio de
receptores de membrana e receptores nucleares.
Dois tipos de receptores de membrana acoplados à proteína G foram
clonados e caracterizados: MT-1 e MT-2. Estes receptores são amplamente
distribuídos no organismo, tanto no sistema nervoso central quanto nos diversos
órgãos e tecidos periféricos (Simmoneaux, Ribelayga, 2003).
A expressão de receptores do tipo MT-1 já foi descrita no sistema
cardiovascular (incluindo vasos sanguíneos periféricos, aorta e coração), sistema
imune, testículos, ovários, pele, rins, pulmão, glândulas endócrinas (adrenal, tireóide,
gônadas, pâncreas endócrino), placenta, mamas, retina, fígado, e baço. No cérebro
esse receptor é encontrado predominantemente no hipotálamo (em particular, nos
núcleos supraquiasmáticos), na área preóptica, cerebelo, caudado-putamen, tálamo,
hipocampo, substância negra e área tegmentar ventral (Slominski et al., 2012). Em
2006, Wu et al., descreveram a distribuição de receptores de melatonina MT1 no
hipotálamo de humanos. Esses receptores são expressos no núcleo paraventricular,
ventromedial,

periventricular,

supraóptico,

dorsomedial

entre

outras

áreas

hipotalâmicas.
O receptor do tipo MT-2 também é largamente distribuído, podendo ser
expresso perifericamente no sistema imune, retina, vasos sanguíneos, testículos,
rins, trato grastrointestinal, glândulas mamárias, tecido adiposo e pele e centralmente

no hipotálamo, e hipófise (em particular na pars tuberalis hipofisária) (Slominski et al.,
2012).
Esses receptores são responsáveis por uma variedade grande de efeitos
intracelulares, dependendo do tecido. São receptores ligados às proteínas Gi, G0 Gq
e G11 . Sua ligação conduz a uma alteração nas concentrações de nucleotídeos
cíclicos intracelulares como AMPc e GMPc e nos níveis de cálcio intracelular, leva à
ativação de certos subtipos de proteína quinase C, influencia na localização
intracelular de receptores de hormônios esteroides e regula a sinalização da proteína
G (Pandi-Perumal et al., 2008). Esses efeitos intracelulares levarão à expressão de
vários efeitos fisiológicos importantes como: imunomodulação, regulação de funções
endócrinas, da atividade cardiovascular, pigmentação da pele, ação anticancinogênica entre outros, sendo esses receptores, inclusive, alvos farmacológicos
cada vez mais atrativos (Slominski et al., 2012).
A MEL é também ligante para receptores nucleares órfãos relacionados ao
ácido retinóico (RZR/RORα) (Pandi-Perumal, 2008). O significado funcional desses
receptores nucleares ainda é questão de debate (Zawilska et al., 2009).
Além disso, a melatonina age através de mecanismos não dependentes de
receptor neutralizando a maior parte dos radicais livres tóxicos e ainda estimulando a
atividade de várias enzimas antioxidantes como superóxido dismutase, glutationa
peroxidase e glutationa redutase

(ações essas mediadas por receptores)

apresentando, portanto, uma importante ação antioxidante reduzindo danos
oxidativos ao DNA e destruição da membrana lipídica das células (Reiter et al.,
1998).
Como se pode imaginar observando a ampla distribuição dos receptores além
de suas ações independentes de receptores, a MEL pode levar a uma série
incontável de efeitos que vão refletir na sua modulação nos mais diversas funções
nos mais diversos tecidos.
Neste trabalho daremos foco ao papel das ações centrais da melatonina na
regulação do comportamento alimentar e metabolismo energético.

1.3

Ações da melatonina no comportamento alimentar e metabolismo
energético

Um número crescente de estudos tem revelado o complexo papel da
melatonina e os efeitos da pinealectomia (retirada da glândula pineal e consequente
abolição da melatonina circulante) na modulação do metabolismo energético e
comportamento alimentar.
Em 2005, Borges-Silva, et al., demonstraram em estudo com ratos
pinealectomizados, que a glândula pineal exerce regulação no metabolismo lipídico e
que a remoção da glândula causa uma severa alteração no balanço entre lipogênese
e lipólise. Outro trabalho mostrou que ratos pinealectomizados apresentam uma
redução de 70% na expressão de GLUT-4 em tecido adiposo branco e que a
suplementação de MEL restaura seu conteúdo a níveis de animais controle
(Zanquetta et al., 2003). Estudo realizado por Sener (2004), comprovou que o
tratamento com melatonina reduziu os altos níveis de colesterol no plasma e fígado
de ratos alimentados com dieta com alto nível de colesterol. Embora o mecanismo
desta ação hipolipidêmica da melatonina não seja conhecido, este efeito pode estar
relacionado com o catabolismo do colesterol a ácidos biliares (Chan et al., 1995) e
inibição da síntese de colesterol e atividade do receptor de LDL (Muller-Wieland et.
al., 1994).

Com base nesses dados podemos afirmar que a melatonina regula

aspectos da biologia dos adipócitos que influenciam o metabolismo energético,
lipidemia e peso corporal como, por exemplo, lipólise, diferenciação dos adipócitos e
captação de ácidos graxos (Cipolla-Neto et al., 2014).
Outros estudos têm analisado a modulação do metabolismo dos carboidratos
pela melatonina. Lima et al. (1998), demonstraram que 30 dias depois de
pinealectomizados, ratos desenvolveram intolerância à glicose, diminuição da
resposta de células adiposas à insulina, redução de GLUT 4 em tecido muscular e
adiposo, e alteração do ritmo diário da secreção de insulina. Picinato et al. (2002),
em investigação de tecidos pancreáticos isolados de ratos, enfatizou o importante
papel exercido pela glândula pineal no controle dos ritmos circadianos envolvidos na
regulação da homeostase da glicose. Este trabalho demonstrou a presença de um
forte ritmo de 24 horas na secreção de insulina. A pinealectomia levou a uma
alteração na amplitude e a um avanço de fase deste ritmo. Portanto o pico de ação
da insulina deixou de estar sincronizado com os ritmos de sono e vigília e de
alimentação desses animais. Sabe-se que MEL age via receptores MT-1 e MT-2 para
suprimir neoglicogênese hepática em ratos. Assim, MEL ativa a comunicação

hipotálamo/fígado que contribui para ajustes circadianos da neoglicogênese (Faria et
al., 2013). Outro experimento mostrou que a injeção central de melatonina foi mais
efetiva que injeção sistêmica nas mudanças nas concentrações de insulina e
glucagon plasmáticas e na inibição da hiperglicemia causada pela injeção central de
2-deoxy-d-glucose, sugerindo que o sítio anti-hiperglicêmico da melatonina seja no
sistema nervoso central (Shima et al., 1997).

Assim, MEL contribui para a

homeostase da glicose seja diminuindo a neoglicogênese seja revertendo a
resistência à insulina aumentando a captação de glicose em adipócitos e músculo
esquelético.
As alterações observadas pela pinealectomia ou diminuição da melatonina
circulante em animais idosos levam a um desequilíbrio do balanço energético total
resultando em sérios distúrbios metabólicos incluindo obesidade.
O hipotálamo é a região do sistema nervoso central responsável por integrar
informações periféricas e centrais sobre o status energético do organismo. A
integração desses sinais culminam na geração de respostas fisiológicas que regulam
o balanço energético através da modulação do apetite e gasto energético
(Schneeberger et al., 2014).
Novas informações sobre circuitos neurais que controlam o consumo alimentar
são imprescindíveis para a ampliação do conhecimento sobre homeostase
energética. O consumo alimentar é controlado por um processo complexo visto que
nos últimos anos uma lista crescente de vias de sinalização tem sido descrita. E cada
via descoberta é um alvo potencial para o desenvolvimento de drogas para o
tratamento da obesidade (Schwartz et al. 2000).
Além de importante papel na modulação do metabolismo energético existem
evidências de que a melatonina poderia influenciar também comportamento alimentar
que é o fator que mais influencia o metabolismo energético. Por exemplo, a pineal de
roedores recebe densa inervação de áreas hipotalâmicas envolvidas no controle do
comportamento alimentar como o núcleo paraventricular e o hipotálamo lateral
(Simmoneaux, Ribelayga, 2003). Além disso, em 2006, Wu et al. descreveram a
distribuição de receptores de melatonina MT1 no hipotálamo de humanos. Esses
receptores são expressos no núcleo paraventricular, ventromedial, periventricular,
supraóptico, dorsomedial entre outras áreas hipotalâmicas sendo essas áreas de
extrema importância na regulação central do consumo alimentar e termogênese.
Vários trabalhos já demonstraram que a melatonina influencia o consumo

alimentar e a termogênese em mamíferos. Por exemplo, Montano et al. (2010), viram
que a suplementação via oral de melatonina por 4 semanas causa saciedade em
ratos e que esta mudança está relacionada às mudanças na frequência, tamanho e
duração da alimentação levando a uma queda no consumo alimentar total. Já em
trabalho do nosso grupo observou-se uma redução do consumo alimentar
acompanhada de queda no peso corporal, no tecido adiposo periepididimal e
melhora da resposta à insulina em vários tecidos metabolicamente ativos (Zanuto et
al., 2013).
Trabalhos

utilizando

outros

modelos

experimentais

como

peixes,

demonstraram que a melatonina administrada na água possui uma ação hipofágica e
consequentemente de diminuição do peso corporal em várias espécies (de Pedro et
al., 2008; Pinillos et al., 2001; Rubio et al., 2004).
Uma série de trabalhos (Puchalski et al., 2003; Rasmussen et al., 1999;
Wolden-Hanson et al., 2000) demonstraram que a administração via oral diária de
melatonina a ratos Sprague-Dawley de meia idade e idosos (10 – 22 meses),
restaurou os perfis plasmáticos de melatonina e leptina a níveis de ratos jovens (4
meses), além de diminuir o peso corporal e gordura visceral, segundo eles,
revertendo em partes a síndrome metabólica estabelecida com o avançar da idade.
Trabalhos do nosso grupo também mostram definitivamente que o tratamento de
animais idosos com melatonina reduz, consideravelmente, o peso corpóreo, além de
reestabelecer a sinalização insulínica plena e reestabelecer as adaptações
metabólicas associadas ao exercício físico aeróbio (Mendes et al., 2013; Zanuto et
al., 2013).
Esses trabalhos em conjunto demonstram a grande influência da melatonina
em modular, de forma geral, o resultado final do balanço energético que é o peso
corpóreo.
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CONCLUSÃO

Portanto, o presente trabalho mostra que a melatonina tem um efeito
antiobesogênico evidente, não só pela sua ação periférica já amplamente
demonstrada (Cipolla-Neto et al., 2014) mas, também, pela sua ação central
anorexigênica discreta e, possivelmente, ativadora do catabolismo por intensificação
do metabolismo do TAM. Além disso, a ampla distribuição de receptores de
melatonina no SNC fornecem bases neurobiológicas para a participação da
melatonina na regulação de funções hipotalâmicas como o comportamento alimentar
e possivelmente na termogênese.
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