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RESUMO 

Pimenta, Gustavo Felix. Melatonina previne as alterações do estado redox vascular 

induzidas pela ciclofosfamida. 2022. 47 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2022. 

 

A ciclofosfamida é um fármaco antitumoral que induz toxicidade em diferentes órgãos e 

tecidos incluindo pulmão, coração, bexiga, rins, medula óssea, timo e baço. No entanto, há 

poucos estudos que descrevem o potencial efeito citotóxico da ciclofosfamida na vasculatura. 

A toxicidade da ciclofosfamida é considerada um fator limitante primário de seu uso na 

terapêutica do câncer. Por esse motivo o uso desse fármaco está comumente associado à 

terapia de citoproteção. Devido a sua ação antioxidante e baixa toxicidade, a melatonina tem 

sido utilizada em diversos estudos como ferramenta farmacológica. A melatonina 

desempenha efeito citoprotetor contra os efeitos tóxicos da ciclofosfamida em bexiga, rim e 

fígado. Nesse sentido, a hipótese do estudo foi a de que a ciclofosfamida promoveria 

alterações do estado redox vascular e que o tratamento com melatonina preveniria esses 

efeitos. Camundongos machos C57BL/6 adultos com idades entre 6 a 8 semanas foram 

distribuídos aleatoriamente em 4 grupos: controle, ciclofosfamida, melatonina e 

ciclofosfamida+melatonina. Os camundongos foram tratados por 4 dias com o hormônio (10 

mg/kg/dia, i.p.) sendo que a última dose de melatonina foi administrada 1h antes da injeção de 

ciclofosfamida (300 mg/kg, i.p.).  Os animais receberam dose única de ciclofosfamida e 24h 

após a injeção foram eutanasiados para isolamento do leito arterial mesentérico, tecido 

adiposo perivascular (perivascular adipose tissue - PVAT), bexiga, córtex renal e plasma para 

análises bioquímicas. Houve redução do peso dos animais tratados com ciclofosfamida 

quando comparado aos demais grupos. No ensaio de quimioluminescência da lucigenina 

houve aumento na concentração de superóxido (O2
•-) no leito arterial mesentérico, bexiga e 

córtex renal de animais tratados com ciclofosfamida. Essas respostas foram prevenidas pela 

melatonina. Foi detectado aumento na concentração de malondialdeído (MDA) na bexiga e 

córtex renal dos animais tratados com ciclofosfamida e a melatonina preveniu essa resposta. 

No entanto, não houve alteração nas concentrações de MDA no leito arterial mesentérico e 

plasma após tratamento com ciclofosfamida. Ocorreu redução nos níveis de nitrato/nitrito 

(NOx) no leito arterial mesentérico dos animais tratados com ciclofosfamida e a melatonina 

não preveniu esse efeito. Houve aumento na atividade da enzima superóxido dismutase 

(SOD) no leito arterial mesentérico dos animais tratados com ciclofosfamida e/ou melatonina 

em relação ao grupo controle. O tratamento com ciclofosfamida promoveu redução na 

concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) no leito arterial mesentérico e essa resposta 

foi prevenida pela melatonina. O tratamento com ciclofosfamida e/ou melatonina não alterou 

na atividade da catalase. O tratamento com ciclofosfamida não alterou as concentrações de 

glutationa reduzida (GSH) no leito arterial mesentérico. No entanto, a melatonina promoveu 

aumento da concentração de GSH nesse tecido. Os tratamentos com ciclofosfamida e 

melatonina promoveram redução da atividade da enzima glutationa peroxidase (GPx). 

Ocorreu aumento na concentração de TNF-α e IL-6 no leito arterial mesentérico e de IL-6 no 

PVAT após o tratamento com ciclofosfamida. A melatonina se mostrou eficaz em prevenir 

esse aumento. O tratamento com ciclofosfamida ou melatonina não alterou as concentrações 

de IL-1β e IL-10. A ciclofosfamida promoveu redução da atividade da mieloperoxidase 

(MPO) no leito arterial mesentérico e no PVAT, enquanto a redução na atividade da N-

acetilglicosaminidase (NAG) ocorreu apenas no leito arterial mesentérico A melatonina 

preveniu parcialmente essas alterações. Concluímos que a vasculatura é alvo das ações 

citotóxicas da ciclofosfmida. O aumento do estresse oxidativo leva à modificação do balanço 

redox figurando como mecanismo central das alterações vasculares induzidas por esse agente 



 

9 

 

antitumoral. Evidenciamos que a melatonina desempenhou efeito protetor em relação às ações 

vasculares da ciclofosfamida. A ação antioxidante da melatonina preveniu os aumentos da 

produção de ERO, lipoperoxidação e de citocinas pró-inflamatórias induzidos pela 

ciclofosfamida. As ações antioxidantes da melatonina foram evidenciadas em outros tecidos 

sugerindo que o hormônio atua como um agente citoprotetor de amplo espectro. 

Palavras chaves: Ciclofosfamida; Melatonina; Vascular; Estresse oxidativo. 
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ABSTRACT 

Pimenta, Gustavo Felix. Melatonin prevents cyclophosphamide-induced changes in 

vascular redox status. 2022. 47 f. Masters Dissertation – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Cyclophosphamide is an anticancer drug that induces toxicity in distinctive organs and tissues 

including lungs, heart, urinary bladder, kidneys, bone marrow, thymus, and spleen. However, 

there are few studies describing the potential cytotoxic effect of cyclophosphamide in the 

vasculature. Cyclophosphamide’s toxicity is considered a primary limiting factor for its use in 

cancer therapy. For this reason, the use of this drug is commonly associated with 

cytoprotective therapy. Due to its antioxidant action and low toxicity, melatonin has been 

used in several studies as a pharmacological tool. Melatonin has a cytoprotective effect 

against the toxic effects of cyclophosphamide in the urinary bladder, kidney, and liver. We 

hypothesized that cyclophosphamide would promote changes in vascular redox status and that 

treatment with melatonin would prevent such effects. With this purpose, adult male C57BL/6 

mice aged 6 to 8 weeks were randomly assigned in 4 groups: control, cyclophosphamide, 

melatonin, and cyclophosphamide+melatonin. The mice were treated for 4 days with the 

hormone (10 mg/kg/day, i.p.) and the last dose of melatonin was administered 1 h before the 

injection of cyclophosphamide (300 mg/kg, i.p.). The animals received a single dose of 

cyclophosphamide and 24 h after injection were killed. The mesenteric arterial bed, 

perivascular adipose tissue (PVAT), bladder, renal cortex, and plasma were collected for 

biochemical analysis. There was a decrease in weight of animals treated with 

cyclophosphamide. There was an increase in the generation of superoxide (O2•-) in the 

mesenteric arterial bed, urinary bladder and renal cortex of animals treated with 

cyclophosphamide. These responses were prevented by melatonin. An increase in 

malondialdehyde (MDA) concentration was detected in the urinary bladder and renal cortex 

of animals treated with cyclophosphamide and melatonin prevented this response. However, 

there was no change in MDA concentrations in the mesenteric arterial bed and plasma after 

treatment with cyclophosphamide. There was a reduction in nitrate/nitrite (NOx) levels in the 

mesenteric arterial bed of animals treated with cyclophosphamide and melatonin did not 

prevent this effect. There was an increase in the activity of superoxide dismutase (SOD) in the 

mesenteric arterial bed of animals treated with cyclophosphamide and/or melatonin when 

compared to control group. Treatment with cyclophosphamide promoted a reduction in the 

concentration of hydrogen peroxide (H2O2) in the mesenteric arterial bed and this response 

was prevented by melatonin. Treatment with cyclophosphamide and/or melatonin did not alter 

catalase activity. Cyclophosphamide treatment did not alter reduced glutathione (GSH) 

concentrations in the mesenteric arterial bed. However, melatonin promoted an increase in 

GSH concentration in this tissue. Both cyclophosphamide and melatonin promoted a 

reduction in glutathione peroxidase (GPx) activity. There was an increase in the concentration 

of TNF-α and IL-6 in the mesenteric arterial bed and of IL-6 in PVAT after treatment with 

cyclophosphamide. Melatonin prevented this response. Treatment with cyclophosphamide or 

melatonin did not change IL-1β and IL-10 concentrations. Cyclophosphamide promoted a 

reduction in myeloperoxidase (MPO) activity in the mesenteric arterial bed and in PVAT, 

while the reduction in N-acetylglucosaminidase (NAG) activity occurred only in the 

mesenteric arterial bed. Melatonin partially prevented these changes. We concluded that the 

vasculature is a target of the cytotoxic actions displayed by cyclophosphmide. The increase in 

oxidative stress leads to modification of the redox balance being pointed out as a central 

mechanism of vascular changes induced by this antitumor agent. We showed that melatonin 

had a protective effect in relation to the vascular actions of cyclophosphamide. The 

antioxidant action of melatonin prevented cyclophosphamide-induced increases in ROS 
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production, lipoperoxidation and pro-inflammatory cytokines. The antioxidant actions of 

melatonin have been evidenced in other tissues, suggesting that the hormone acts as a broad-

spectrum cytoprotective agent. 

Keywords: Cyclophosphamide; Melatonin; Vascular; Oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ciclofosfamida é uma pró-droga que necessita metabolismo hepático para ser 

transformada em sua forma ativa, a mostarda fosforamida (Figura 1). A primeira etapa do 

metabolismo hepático da ciclofosfamida envolve as enzimas pertencentes à família do 

citocromo P450 (CYPs). Nessa etapa a ciclofosfamida é transformada em 4-hidroxi-

ciclofosfamida pela ação da CYP2C9, CYP2B6, CYP2C19 ou CYP3A4/A5. Posteriormente, 

a 4-hidroxi-ciclofosfamida é convertida a aldofosfamida pelas enzimas CYP3A4/A5 (EMADI 

et al., 2009; IQUBAL et al., 2019). A aldofosfamida está sujeita a três vias de metabolismo. 

Em uma dessas vias ela origina a mostarda fosforamida via eliminação β, sendo a mostarda 

fosforamida a molécula ativa que de fato exerce o efeito antitumoral ao formar ligações 

cruzadas na cadeia de DNA (MCDONALD et al., 2003; EMADI et al., 2009). A 

aldofosfamida pode ainda ser metabolizada pela enzima aldeído desidrogenase gerando dois 

metabólitos não tóxicos: a carboxifosfamida e a mostarda nitrogenada. Na terceira via de 

metabolismo, a aldofosfamida é oxidada espontaneamente e gera a acroleína, produto tóxico 

responsável pela toxicidade da ciclofosfamida em diferentes tecidos (MCDONALD et al., 

2003; EMADI et al., 2009) (Figura 1). 

Os mecanismos tóxicos da acroleína estão interligados e o aumento do estresse 

oxidativo figura como elemento central nesse cenário sendo responsável pela toxicidade dessa 

molécula em diferentes tecidos (WANG et al., 2011; MOHAMMAD et al., 2012; AVEZOV 

et al., 2014; IQUBAL et al., 2019). A acroleína aumenta os níveis de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e essa resposta é responsável pelas ações tóxicas da ciclofosfamida na bexiga 

e coração (KORKMAZ et al., 2007; IQUBAL et al., 2019). 
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Figura 1. Metabolismo da ciclofosfamida. A ciclofosfamida sofre metabolismo hepático e forma a 

4-hidroxi-ciclofosfamida que posteriormente metabolizadaem aldofosfamida. Essa última origina a 

mostarda fosforamida (via eliminação β) que apresenta atividade antitumoral. A aldofosfamida pode 

ser metabolizada a produtos não tóxicos, como a carboxifosfamida e mostarda nitrogenada e também 

produtos tóxicos como a acroleína, que é importante mediadora da toxicidade induzida pela 

ciclofosfamida (adaptado de Iqubal et al., 2019). CYP: enzimas da família do citocromo P450. 

 

O entendimento desses mecanismos é de interesse, pois poderiam melhorar a compreensão 

dos efeitos colaterais associados ao uso da ciclofosfamida bem como auxiliar no racional 

científico da escolha de agentes citoprotetores. Estudos experimentais foram desenvolvidos 

com o objetivo de identificar os mecanismos envolvidos na toxicidade induzida pela 

ciclofosfamida. De maneira geral, esses estudos demonstraram que, em diferentes tecidos, o 

aumento do estresse oxidativo é um mecanismo central envolvido nos danos teciduais 

induzidos pela ciclofosfamida (YILDIRIM et al., 2004; TOPAL et al., 2005; TRIPATHI e 

JENA, 2010; CHEN et al.,2014; SHOKRZADEH et al., 2014, 2015). O termo estresse 

oxidativo, originalmente conceituado como condição patológica caracterizada pelo dano 

molecular causado por uma desigualdade entre agentes pró-oxidantes e antioxidantes, 

principalmente pelo aumento de ERO (CADENAS et al., 1985), atualmente possui definição 

mais elaborada e relacionada mais especificamente ao comprometimento da sinalização e 

equilíbrio das reações de redução e oxidação (“reações redox”), uma vez que se sabe que as 

ERO modulam vias de sinalização celulares específicas (“sinalização redox”), levando a 

mudanças na transcrição de genes e síntese proteica e, consequentemente, na função celular 

(MONTEZANO e TOUYZ, 2012). Genes pró-inflamatórios são regulados por fatores de 

transcrição cuja expressão, estrutura e localização subcelular são diretas ou indiretamente 
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regulados pelo nível de estresse oxidativo. Nesse contexto, o aumento do estresse oxidativo é 

um elemento importante para a síntese de proteínas pró-inflamatórias. Esse cenário é 

observado no efeito tóxico da ciclofosfamida em vários tecidos onde o aumento da produção 

de ERO foi concomitante ao aumento da expressão de proteínas pró-inflamatórias 

(TRIPATHI e JENA, 2010; CHEN et al., 2014).  

 Os efeitos citotóxicos da ciclofosfamida foram extensivamente estudados e são bem 

caracterizados na bexiga e coração (YILDIRIM et al., 2004; TOPAL et al., 2005; CHEN et 

al., 2014; IQUBAL et al., 2019).Em relação às ações vasculares da ciclofosfamida, o uso 

desse fármaco no cenário clínico está associado ao fenômeno de Raynaud (que se caracteriza 

por episódios reversíveis de vasoespasmos), hipertensão, infarto do miocárdio, vasoespasmo 

cerebrovascular e doença veno-oclusiva hepática (DOLL e YARBRO, 1992; MEINARDI et 

al., 2000).Estudo in vitro com cultura de células endoteliais mostrou que a ciclofosfamida 

induziu efeito tóxico direto nessas células (KACHEL et al., 1994). Ratos tratados com 

ciclofosfamida apresentaram lesão endotelial em vasos dos septos alveolares e aumento da 

adesão de neutrófilos e monócitos nas regiões de lesão (MUSIATOWICZ et al., 1997). No 

entanto, não há estudos que descrevam em detalhes os mecanismos associados aos danos 

vasculares induzidos pela ciclofosfamida. 

 A disfunção endotelial é causada por um aumento na geração de ERO e redução da 

biodisponibilidade do NO devido a aumento de sua inativação oxidativa pelo ânion 

superóxido (O2
•-) ou da redução de sua síntese (TOUSOULIS et al., 2014). As ERO são 

relevantes na fisiopatologia de diferentes doenças cardiovasculares e sua produção é 

aumentada pela ciclofosfamida em diferentes tecidos, sugerindo que estas moléculas 

poderiam desempenhar função importante nas alterações vasculares induzidas pela 

ciclofosfamida. 

O complexo enzimático formado pela enzima nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato [NAD(P)H] oxidase tem como principal função a produção de ERO, cabendo a esta 

enzima o papel de principal produtora de ERO nas células endoteliais e do músculo liso 

vascular (TOUYZ e BRIONES, 2011; FILIP-CIUBOTARU et al., 2016; ZHANG et al., 

2020).  

A NAD(P)H oxidase, formada por subunidades de membrana e citosólicas, catalisa a 

produção de O2
•- pela redução de O2 usando NADPH ou NADH como doadores de elétron: 

2O2 + NADPH → 2O2
•- + NADP+ + H+ (PARAVICINI e TOUYZ, 2008). A “família Nox das 

NAD(P)H oxidases” compreende sete membros caracterizados pela subunidade catalítica que 

utilizam: Nox1, Nox2 (ou gp91phox), Nox3, Nox4, Nox5 e Duox1 e Duox2. As subunidades 
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catalíticas são ativadas por diferentes mecanismos intracelulares que são dependentes de 

proteínas reguladoras como a 47phox e NOXO-1, ou regulados pelo Ca2+ (RODIÑO-JANEIRO 

et al., 2013; VERMOT et al., 2021). Essas enzimas são expressas em diferentes tecidos na 

qual desempenham ações biológicas diversificadas, e destas, a Nox1, Nox2, Nox4 e Nox5 são 

expressas em tecidos vasculares, onde além da participação na manutenção das funções 

fisiológicas da vasculatura contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(WANG et al., 2001; TOUYZ e BRIONES, 2011; PARK et al., 2011). É importante ressaltar 

que a NAD(P)H oxidase desempenha importante função na mediação dos efeitos tóxicos da 

ciclofosfamida na bexiga, onde atua como fonte de geração de ERO (CHEN et al., 2011).   

O O2
•- formado na vasculatura reage com o NO reduzindo sua biodisponibilidade e 

gerando espécies reativas oxidantes secundárias, como o peroxinitrito (ONOO-), potente 

oxidante capaz de oxidar lipídeos de membrana causando disfunção vascular (GRIENDLING 

e FITZGERALD, 2003). Outra consequência dessa reação é a perda da bioatividade do NO, 

com consequente redução da capacidade vasodilatadora do endotélio (RUBANYI e 

VANHOUTTE, 1986).  

 Na vasculatura, a defesa natural contra a produção aumentada das ERO é feita por 

sistemas antioxidantes enzimáticos, dentre os quais se destacam as enzimas superóxido 

dismutase (SOD) e catalase (GONGORA et al., 2005; TAJIMA et al., 2009). A SOD é a 

primeira linha de defesa contra os efeitos prejudiciais das ERO, uma vez que catalisa a 

dismutação do O2
•- levando à formação de H2O2 e O2. Três formas existentes da SOD são 

descritas em mamíferos de acordo com o conteúdo metálico presente sendo que a Cu-ZnSOD 

está localizada principalmente no citoplasma, a Mn-SOD na matriz mitocondrial e eSOD no 

ambiente extracelular (FRIDOVICH, 1997; FREINBICHLER et al., 2011). O H2O2 formado 

pela dismutação do O2
•- é uma molécula mais estável que o O2

•-e por esse motivo é a principal 

ERO relacionada a efeitos prejudiciais da função vascular (MONTEZANO e TOUYZ, 2012). 

A concentração de H2O2 nos vasos é regulada principalmente pela catalase que promove a 

conversão de H2O2 à H2O e O2 (FRIDOVICH, 1997). Em relação aos efeitos da 

ciclofosfamida, foi descrito que esta induz redução da atividade e expressão de SOD e 

catalase em diferentes tecidos (IBRAHIM et al., 2019; TEMEL et al., 2019). 

O tônus vascular não é regulado exclusivamente pelo endotélio. O tecido adiposo 

perivascular (Perivascular Adipose Tissue–PVAT) possui propriedades secretórias e age 

liberando substâncias vasoativas que participam da regulação do tônus vascular (SZASZ e 

WEBB, 2012; CHENG et al., 2018). Além disso, o PVAT também produz fatores de 

contração que incluem noradrenalina, ERO, IL-6, TNF-α e quemerina (SZASZ e WEBB, 
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2012; Chenget al., 2018). O PVAT expressa diversas proteínas que regulam a produção e 

eliminação desses fatores contráteis e relaxantes como a enzima NAD(P)H oxidase, eNOS, 

COX1 e COX2 e as isoformas da enzima SOD (RAJSHEKER et al., 2010; SZASZ e WEBB, 

2012; LEE et al., 2014; AYALA-LOPEZ et al., 2014)  

          Além dos efeitos protetivos do PVAT em situações fisiológicas, esse tecido está 

associado à produção de uma variedade de citocinas inflamatórias, em decorrência de estados 

patológicos além de servir como território para infiltração de células pró-inflamatórias. Os 

macrófagos infiltrados também podem aumentar a atividade bem como a expressão de 

componentes da NAD(P)H oxidase levando ao aumento da produção de O2
•- (NOSALSKI e 

GUZIK, 2017; HILDEBRAND et al., 2018). Por exemplo, durante a hipertensão arterial e a 

hipercolesterolemia há acumulo de macrófagos no PVAT e na adventícia (CHAN et al., 2012; 

MOORE et al., 2015), como resultado desse aumento ocorre produção de radicais livres via 

NAD(P)H oxidase (KOTSIAS et al., 2013). Além disso, quimiocinas produzidas por 

adipócitos também se mostraram contribuintes para a infiltração de macrófagos no PVAT 

(KANDA et al., 2006; CHAN et al.,2012). 

 A toxicidade da ciclofosfamida é considerada um fator limitante de seu uso no 

tratamento do câncer. Por esse motivo, a ciclofosfamida é comumente associada a um agente 

citoprotetor. A citoproteção deve ser realizada antes da quimioterapia com a finalidade de 

proteger órgãos e tecidos dos efeitos tóxicos do quimioterápico (SOUZA et al., 2000). De 

fato, vários agentes citoprotetores têm sido testados e desenvolvidos para proteger células não 

tumorais dos efeitos tóxicos da ciclofosfamida. No Brasil, os citoprotetores mais utilizados 

são o dexrazoxane, mesna e amifostina. Enquanto a amifostina apresenta amplo espectro de 

proteção, o dexrazoxane e o mesna são citoprotetores específicos do coração e das vias 

urinárias, respectivamente (LINKS e LEWIS, 1999; HENSLEY et al., 2009). O mesna possui 

radical sulfidrila livre que reage com a acroleína, o metabólito tóxico da ciclofosfamida 

(Figura 2). A partir dessa reação é formado um produto estável e não tóxico que é eliminado 

pela urina. O mesna reduz a incidência da cistite hemorrágica induzida pela ciclofosfamida, 

mas não previne ou reduz outras reações indesejadas relacionadas a este agente alquilante 

(MATZ e HSIEH, 2017).  
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Figura 2: Reação do mesna com a acroleína. O mesna possui radical sulfidrila livre que reage com a 

acroleína, o metabólito tóxico da ciclofosfamida que causa lesão na bexiga. A partir dessa reação é 

formado um produto estável e não tóxico que é eliminado pela urina (adaptado de Laauseret al., 2018). 

 

A melatonina (5-metoxi-N-acetiltriptamina) é um hormônio produzido principalmente 

pela glândula pineal (AMARAL e CIPOLLA-NETO, 2018), mas outros órgãos e tecidos 

periféricostambém produzem o hormônio (REITER, 1991; PANDI-PERUMAL et al., 2008). 

Os efeitos fisiológicos da melatonina são mediados pelos receptores de membrana MT1 (ou 

MTRN1a) e MT2 (ou MTRN1b), pelos receptores citosólicos MT3e pelos receptores 

nucleares ROR/RZR (retinoidorphanreceptors/ retinoid Z receptors). Os principais efeitos da 

melatonina decorrem da ativação dos receptores MT1 e MT2 que são expressos na maioria 

das células e tecidos, como por exemplo, os vasos sanguíneos e os adipócitos do PVAT 

(BAZWINSKY-WUTSCHKE et al., 2014). É importante ressaltar que a melatonina regula 

ações fisiológicas e patológicas por mecanismos que independem da ativação de seus 

receptores (ZHANG et al., 2017). De fato, a melatonina possui potente ação antioxidante por 

promover sequestro direto das ERO além de promover aumento da defesa antioxidante 

enzimática (AMARAL e CIPOLLA-NETO, 2018).  

Devido a sua ação antioxidante e baixa toxicidade na faixa de concentração de 1 a 200 

mg/kg/dia (JAHNKE et al., 1999), a melatonina tem sido utilizada em diversos estudos como 

ferramenta farmacológica. Considerando essas características, alguns estudos avaliaram a 

ação citoproterora da melatonina. Nesse sentido, (YILDIRIM et al., 2004) mostraram que a 

melatonina (5 mg/kg) preveniu a cistite hemorrágica induzida pela ciclofosfamida em ratos. 

Tripathi e Jena (2010) reportaram resultados semelhantes nos quais a melatonina (10 mg/kg) 

preveniu o aumento do estresse oxidativo e danos teciduais em bexiga de ratos tratados com 

ciclofosfamida. O efeito protetor da melatonina contra a cistite induzida pela ciclofosfamida 

em ratos também foi descrito por Topal et al. (2005) e Chen et al. (2014). Em camundongos, 

Shokrzadeh et al. (2014) descreveram que a melatonina (2,5 a 20 mg/kg) preveniu os danos 

hepáticos induzidos pela ciclofosfamida. Os efeitos citoprotetores da melatonina (2,5 a 20 

mg/kg) também foram descritos em modelo de lesão pulmonar induzido pela ciclofosfamida 

em camundongos (SHOKRZADEH et al., 2015). É importante destacar que nesses estudos a 
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ação citoprotetora da melatonina foi atribuída principalmente a sua ação antioxidante 

caracterizada pela redução dos níveis de ERO e espécies reativas de nitrogênio (ERN) e 

também por sua ação inibitória na síntese das subunidades catalíticas da enzima NAD(P)H 

oxidase como a Nox1, Nox2 e Nox4 (TRIPATHI e JENA, 2010; CHEN et al.,2014). A ação 

citoprotetora da melatonina também foi atribuída a sua capacidade em reduzir a 

síntese/expressão de proteínas pró-inflamatórias (ex.: iNOS, IL-6, TNF-α) e a sua capacidade 

de aumentar a atividade e expressão de enzimas antioxidantes como SOD e catalase 

(YILDIRIM et al., 2004; TOPAL et al., 2005; TRIPATHI e JENA, 2010; CHEN et al., 2014; 

SHOKRZADEH et al., 2014, 2015).  

 A terapia oncológica tem característica intervencionista nas quais doses de 

quimioterápicos, isoladas ou combinadas, cada vez maiores tem sido utilizadas na tentativa de 

vencer a resistência primária das neoplasias. Nesse contexto, a toxicidade e os efeitos 

colaterais associados ao uso dos antitumorais passam a ter um papel importante, podendo 

comprometer a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. O uso de agentes citoprotetores 

permite o aumento das doses terapêuticas dos quimioterápicos sem comprometer a ação 

antitumoral desses fármacos, melhorando assim a sobrevida e a qualidade de vida dos 

pacientes. Trata-se de uma modalidade terapêutica, ainda com muitos elementos a serem 

desenvolvidos, mas que, certamente, poderá contribuir para a terapia com quimioterápicos. A 

melatonina tem ação protetora no sistema cardiovascular no qual foi mostrado que atua 

prevenindo/reduzindo danos oxidativos, modulando respostas antiinflamatórias e controlando 

a pressão arterial (REITER et al., 2003; GALANO et al., 2013; HU et al., 2013).  Nesse 

cenário, a melatonina figura como candidato a agente citoprotetor que poderá prevenir os 

danos vasculares induzidos pela ciclofosfamida.   

Considerando que o efeito citotóxico da ciclofosfamida tem como mecanismo central 

a geração de ERO e que a melatonina possui ação antioxidante, a hipótese do presente estudo 

é a de que a ciclofosfamida irá promover alteração do estado redox vascular e que essa 

resposta será prevenida pela ação antioxidante da melatonina. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL  

O presente estudo foi delineado com o objetivo de investigar os mecanismos 

envolvidos na ação citoprotetora da melatonina em relação às alterações de estado redox 

causadas pela ciclofosfamida na vasculatura. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Avaliar se a ciclofosfamida aumenta a produção de ERO vascular e o possível efeito 

antioxidante da melatonina. 

2.2.2. Avaliar se a ciclofosfamida altera a defesa antioxidante vascular e se a melatonina 

consegue prevenir esse efeito. 

2.2.3. Avaliar se a ciclofosfamida promove efeitos pró-inflamatórios (produção de citocinas e 

migração tecidual de células inflamatórias) na vasculatura e se o tratamento prévio com 

melatonina previne essas ações.  
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3. MÉTODOS 

3.1. ANIMAIS: Foram utilizados camundongos machos C57BL/6 adultos, com idades médias 

entre 6 e 8 semanas (20-22 g), provenientes do Biotério Central do Campus da USP de 

Ribeirão Preto. Durante o tratamento os animais permaneceram no Biotério de Manutenção 

da EERP/USP que possui temperatura controlada por ar condicionado tipo slipt (20-22oC), 

ciclo automático claro/escuro de 12h com livre acesso à água e ração. Os camundongos 

permaneceram em rack ventilada (AL21, Alesco, Brasil) mantidos em grupos de 8 em mini-

isoladores de polissulfona com área de 1.612 cm2 tendo cama de maravalha trocada 2 vezes 

por semana. Os procedimentos e protocolos estão em acordo com a legislação vigente do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da EERP/USP (nº 20.1.303.22.6) 

3.2. GRUPOS EXPERIMENTAIS: Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 4 

grupos: 1)Controle: animais receberam injeção intraperitoneal de salina (veículo da 

ciclofosfamida); 2)Ciclofosfamida: animais receberam dose única de ciclofosfamida (300 

mg/kg; i.p.); 3) Melatonina: animais receberam melatonina (10 mg/kg/dia; i.p.) por 4 dias; 4) 

Ciclofosfamida+melatonina: animais foram tratados por 4 dias com melatonina (10 

mg/kg/dia; i.p.) sendo que a última dose de melatonina foi administrada 1 h antes da injeção 

de ciclofosfamida (300 mg/kg; i.p.). Vinte e quatro horas após a administração de 

ciclofosfamida os animais foram anestesiados intraperitonealmente com uretana 1,25g/kg em 

solução de 25% [5 ml/kg] (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e mortos por exsanguinação 

seguida de rompimento do diafragma (Figura 3). A bexiga, rins, sangue, leito arterial 

mesentérico e PVAT do leito mesentérico foram coletados.  Os rins foram removidos e o 

córtex renal foi isolado. O sangue foi coletado do plexo retro-orbital, centrifugado e o soro foi 

separado para análise. O leito arterial mesentérico foi limpo em solução salina e separado do 

PVAT. Todas as amostras foram armazenadas em freezer -80°C. Os animais do grupo 

controle e ciclofosfamida receberam injeções de salina simulando o tratamento com 

melatonina. A ciclofosfamida e a melatonina foram administradas no volume de 10 ml/kg de 

peso corporal.     

 O esquema de tratamento com a ciclofosfamida (dose e via de administração) foi 

baseado em estudos da literatura que descreveram aumento do estresse oxidativo em bexiga e 

rim (EVERNERTS et al., 2010; DE OLIVEIRA et al., 2016, 2018). A dose e regime de 

administração da melatonina tiveram como base estudos nos quais a melatonina teve efeito 

citoprotetor contra a toxicidade induzida pela ciclofosfamida em bexiga (TOPAL et al., 2005; 
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TRIPATHI e JENA, 2010). Os animais foram pesados no início e término do protocolo 

experimental. 

 

Figura 3. Modelo experimental. Para avaliação do efeito citoprotetor da melatonina, os animais foram tratados 

por 4 dias com o hormônio (10 mg/kg/dia, i.p.) sendo que a última dose de melatonina foi administrada 1 h antes 

da injeção de ciclofosfamida (300 mg/kg, i.p.). Os animais receberam dose única de ciclofosfamida e 24 h após 

injeção foram mortos para isolamento de sangue e tecido. 

 

3.3. DETERMINAÇÃO DA GERAÇÃO DE O2•-: Os tecidos (leito arterial mesentérico, 

córtex renal e bexiga) foram homogeneizados em tampão fosfato pH 7,4 (20 mmol/l de 

KH2PO4, 1 mmol/lde EGTA e 150 mmol/l de sacarose). A reação foi iniciada pela adição do 

substrato NADPH (0,1 mmol/l) a uma suspensão (com volume final de 250 µl) contendo 

amostra (50 µl), lucigenina (5 µmol/l) e tampão fosfato pH 7,4. Os valores de luminescência 

foram obtidos a partir da subtração do valor basal (obtido pela medida da amostra, tampão 

fosfato contendolucigenina) pelo valor obtido após adição de NADPH. Foram realizados 30 

ciclos de leitura em um luminômetro Orion II (Bertholddetection systems, Pforzheim, 

Alemanha). Em todos os protocolos experimentais, o conteúdo proteico das amostras 

foianalisado pelo método de Lowry (Bio-RadLaboratories, Hercules, CA, EUA). Os 

resultados foram normalizados pela concentração proteica de cada amostra e expressos como 

URL (unidades relativas de luz/mg de proteína). A quimioluminescência da lucigenina 

também foi determinada na bexiga e córtex renal para validação do protocolo de tratamento 

com a ciclofosfamida e comparação do efeito da melatonina. 

3.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MALONALDEÍDO (MDA): Os tecidos 

(leito arterial mesentérico, bexiga e córtex renal) foram homogeneizados em tampão Tris HCl 

(10 mmol/l; pH 7,4) e centrifugados (1.600 × g, 10 min, 4ºC). As amostras de sangue foram 

coletadas e centrifugadas (1.600 × g, 10 min, 4ºC). Após centrifugação, 100 μl do 

sobrenadante foi transferido para microtubos de 1,5 ml aos quais foram posteriormente 

adicionados 100 μl de água Milli-Q®, 100 μl de dodecil sulfato de sódio (SDS 8,1%), 350 μl 

de tampão ácido acético pH 3,5 e 350 μl de ácido tiobarbitúrico 0,6%. Uma curva padrão de 
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malondialdeído (MDA) foi preparada a partir de volumes crescentes de MDA (0,03 mol) 

sendo as concentrações finais de 22,5, 15, 7,5, 3,75 e 0 mol/l.  Em seguida as amostras foram 

deixadas em banho de aquecimento (95ºC, 1 h) e em seguida centrifugadas (1.600 × g, 10 

min, 4ºC). 150 μl do sobrenadantefoi transferido para uma microplaca de 96 poços e a 

concentração de MDA foi determinada colorimetricamente em comprimento de onda de 

532nm utilizando a curva para MDA como referência. Os resultados foram expressos em 

mol/ml para soro e em mol/mg de proteína para os tecidos. 

3.5. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NITRATO/NITRITO (NOX): O tecido 

(leito arterial mesentérico) foi homogeneizado em 200 μl de tampão PBS (pH 7,4) e 

centrifugado (10.000 × g, 10 min, 24°C). Em seguida, 200 μl dos sobrenadantes obtidos, 

foram centrifugados (14.000 × g, 15 min, 24°C) em dispositivos de ultracentrifugação de 30 

kDa. Foram utilizadas amostras centrifugadas em um ensaio colorimétrico baseado na reação 

do nitrato/nitrito com o reagente de griess, que tem como produto um diazo-composto de 

coloração rosa. Os resultados foram expressos em mol/mg de proteína. O ensaio foi realizado 

colorimetricamente a 540nm seguindo as instruções de kit comercial (#78000, Cayman 

Chemical Company, Ann Arbor, Michigan, EUA). 

3.6. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD): O 

tecido (leito arterial mesentérico) foi homogeneizado em PBS pH 7,4, sendo o homogenato 

centrifugado a (1.500 × g,12 min, 4ºC). Em seguida, 20 µl de sobrenadante foram adicionados 

a microplaca para iniciar a reação com o tetrazólio (solução de trabalho) (#19160, Sigma-

Aldrich,St. Louis, MO, EUA).Quanto menor a atividade da SOD, maior a concentração de 

O2
•-na amostra, que por sua vez reagiu com o tetrazólio levando a formação do formazam, que 

possui coloração amarela.Os resultados foram expressos em % de inibição, ou seja, a 

capacidade da SOD em inibir a reação do O2
•- com o tetrazólio. 

3.7. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE H2O2: A concentração extracelular de 

H2O2foi avaliada por fluorimetria (λexcitação 571, λemissão 585 nm) em homogenatos 

seguindo as especificações do fabricante do kit Amplex®Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase 

Assay Kit (#A22188, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). O tecido (leito arterial mesentérico) 

foi homogeneizado em solução de Krebs [mmol/l] (NaCl 130; KCl  4,7; KH2PO4 1,18; 

MgSO4 1,17; NaHCO3 14,9; Glicose 5,5; CaCl2 1,6; pH7,4). O homogenato obtido foi 

centrifugado (10.000 × g, 5 min, 4°C). Para a montagem da microplaca, a cada 50 µl do 

sobrenadante obtido foi adicionado 50 µl de solução composta pelo reagente Amplex®Red 

(10-acetil-3,7-diidroxiphenoxazine). Uma curva padrão de H2O2 foi construída e os valores de 

concentração obtidos nas amostras foram expressos em nmol/mg proteína 
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3.8. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA CATALASE: O leito arterial mesentérico foi 

homogeneizado em200µl de tampão fosfato (K2HPO4 0,1 mol/l + triton X-100, pH 7,4). As 

amostras foram centrifugadas (5.000 × g, 10 min, 4ºC). Em seguida, uma curva padrão de 

catalase foi preparada (160 U/ml), sendo as concentrações finais de 0, 5, 10, 20, 40, 60 e 

80U/ml. Em microtubos de 1,5 ml foi adicionado 30 µl de homogenato e 500 µl do substrato 

(H2O2, 2,5mmol/l). Após 1 min foi adicionado aos microtubos 500 µlde solução stop (azida 

sódica 10mmol/l) e homogeneizados por inversão. Em seguida 20 µlforam pipetados em uma 

microplaca e posteriormente 180 µl do cromógeno (reagente de FOX-2). Após 30 min de 

incubação em temperatura ambiente foi realizado a leitura em comprimento de onda de 

560nmnoespectrofotômetro.A atividade da catalase foi expressa em U/mg de proteína para os 

tecidos. 

3.9. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GLUTATIONA REDUZIDA (GSH): O 

leito arterial mesentérico foi homogeneizado em 300 μl de PBS (68,9 mmol/l de NaCl, 4,08 

mmol/l de Na2HPO4, 0,73 mmol/l de KH2PO4 e 1,34 mmol/l de KCl, pH 7,4). Ácido 

tricloroacético 12,5% (1v/1v) foi adicionado aos homogenatos que permaneceram 30 min em 

gelo. As amostras foram centrifugadas (10.000 × g, 15 min, 4 ° C) e 80 μl de sobrenadantes 

foram analisados espectrofotometricamente a 415 nm. A concentração de GSH foi 

determinada com base em sua interação com 5,5′-ditiobis- (ácido 2-nitrobenzóico) (DTNB) 

que forma o produto amarelo 5'-tio-2-nitrobenzóico (TNB). Os resultados foram expressos 

como μg/mg de proteína.  

3.10. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA GLUTATIONA PEROXIDASE (GPX): O 

leito arterial mesentérico foi limpado com PBS pH 7,4 para romper as células vermelhas e 

homogenizado em tampão gelado Tris HCl (50mmol/l, EDTA 5mmol/l e DTT 1mmol/l), o 

homogenato foi centrifugado (10.000 × g, 15 min, 4oC). Em seguida, 20 µl de sobrenadante 

foram adicionados a microplaca para iniciar a reação com os demais reagentes (#703102, 

Cayman - Chemical,St. Michigan, EUA). A atividade da GPx foi expressa como 

nmol/min/ml. 

3.11. DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE TNF-Α, IL-6, IL-1β E IL-10 NO 

LEITO ARTERIAL MESENTÉRICO E PVAT: Os tecidos foram homogeneizados em tampão 

salina fosfato (PBS, pH 7,4) e em seguida centrifugados (10000 × g, 15 min, 4ºC). Foram 

utilizados 100 μl do sobrenadante para o ensaio de ELISA 

(EnzymeLinkedImmunonoSorbentAssay) para a avaliação de TNF-α, IL-6, IL-1βe IL-10 

(#430904, #431304, #432604 e #431414, respectivamente – ELISA MAX™ Deluxe Sets 

Biolegend, San Diego, CA, EUA). Os resultados são representados como pg/mg de proteína. 
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3.12. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA MIELOPEROXIDASE (MPO): A 

quantificação do acúmulo de neutrófilos tecidual foi avaliada pela determinação da atividade 

da enzima MPO.  Cem miligramas de amostras (leito arterial mesentérico e PVAT) foram 

homogeneizadas em tampão EDTA-fosfato de sódio (NaCl 0,1 mol/l; NaPO4 0,02 mol/l; 

Na2EDTA 0,015 mol/l, pH 4,7), agitadas vigorosamente, e centrifugadas (9.600 × g, 10 min, 

4°C). O sedimento foi ressuspendido em solução de lise hipotônica (NaCl 0,2% e NaCl 1,6% 

com glicose 5%) e centrifugado novamente. O sobrenadante foi descartado e o sedimento 

solubilizado em tampão fosfato de sódio 0,05 mol/l (pH 5,4), contendo 0,5% brometo de 

hexa-1,6-bis-deciltrimetilamônio (HTAB, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), detergente 

iônico importante para a solubilização da MPO, facilitando sua extração. As amostras 

passaram por 3 ciclos de congelamento-descongelamento em nitrogênio líquido. 

Posteriormente, as suspensões foram centrifugadas (9.600 × g, 15 min, 4°C) e o sobrenadante 

utilizado para a medida da atividade da MPO. O ensaio foi realizado pela adição de 25 µl das 

amostras a 25 µl de substrato 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB 1,6 mmol/l, Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA), que foram incubados (37°C por 5 min). Em seguida, 25 µl de H2O2 

(0,002%) foram adicionados à microplaca, e novamente incubada (37°C por 5 min). A reação 

foi paralisada pela adição de 25 µl de H2SO4 4mol/l. A leitura foi realizada em comprimento 

de onda de 450nm em espectrofotômetro. A atividade da MPO foi expressa como unidades 

relativas D.O./100 g tecido. 

3.13. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DA N-ACETILGLICOSAMINIDASE (NAG): 

A quantificação do acúmulo de macrófagos tecidual foi avaliada pela determinação da 

atividade da enzima NAG. Cem miligramas de amostras (leito arterial mesentérico e PVAT) 

foram homogeneizadas em tampão EDTA-fosfato de sódio (NaCl 0,1 mol/l; NaPO4 0,02 

mol/l; Na2EDTA 0,015 mol/l, pH 4,7), agitadas vigorosamente, e centrifugadas (9.600 × g, 10 

min, 4°C). O sedimento foi ressuspendido em solução de lise hipotônica (NaCl 0,2% e NaCl 

1,6% com glicose 5%) e centrifugado novamente. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento solubilizado em salina triton 0,1%. Posteriormente, as suspensões foram 

centrifugadas (3.000 × g, 15 min, 4°C) e o sobrenadante foi utilizado para a medida da 

atividade da NAG. O ensaio foi realizado pela adição de 100 µl das amostras a 100 µl de 

substrato 4-nitrofenil N-acetil-β-D-glicosaminida (#N9376, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA), que foram incubados (37°C por 10 min). Em seguida, 100 µl de tampão glicina 0,2 

mol/l foram adicionados à microplaca. A leitura foi realizada em comprimento de onda de 

405nm em espectrofotômetro. A atividade da NAG foi expressa como unidades relativas 

D.O./100 mg tecido. 
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3.14. ANÁLISE ESTATÍSTICA: Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão 

da média (EPM). Análise de variância de duas vias (two-way ANOVA), seguida pelo pós-teste 

de Bonferronifoi realizado para detectar as diferenças entre os valores em estudo. P<0,05 foi 

considerado significativo. As análises foram realizadas usando o programa GraphPad Prism 

6.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA) 
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4. RESULTADOS  

4.1. AVALIAÇÃODO PESO CORPORAL NO INÍCIO E FINAL DO ESTUDO 

EXPERIMENTAL. 

A ciclofosfamida promoveu redução no peso dos animais ao final do estudo. Essa 

redução não foi observada nos animais tratados previamente com melatonina (Figura 4). 

 

Figura 4. Efeito do tratamento com ciclofosfamida sobre o peso corporal. O peso dos animais foi avaliado 

no início e final do tratamento. Os resultados representam a média ± EPM de n=30-35 animais. *Comparado ao 

peso inicial do respectivo grupo (p<0,05; two-way ANOVA seguida de Bonferroni). 
 

4.2. DETERMINAÇÃO DA GERAÇÃO DE O2
•- NO LEITO ARTERIAL MESENTÉRICO, 

BEXIGA E CÓRTEX RENAL. 

A ciclofosfamida aumentou a produção de O2
•- no leito arterial mesentérico, bexiga e 

córtex renal. Essas respostas foram prevenidas pelo tratamento com melatonina (Figura 5). 

 

Figura 5. Efeitos do tratamento com ciclofosfamida e melatonina sobre a produção de O2
•- em 

leitomesentérico, bexiga e córtex renal. Os níveis de O2
•-foram avaliados no leito arterial mesentérico (A), 

bexiga (B) e córtex renal (C) de camundongos pelo método de quimioluminescência da lucigenina.  Os 

resultados são apresentados como a média ± EPM de n = 6-11. *Comparado aos grupos controle, melatonina e 

ciclofosfamida+melatonina (p<0,05; two-wayANOVA seguida por Bonferroni). 
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4.3. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MDA NO LEITO ARTERIAL 

MESENTÉRICO, BEXIGA, CÓRTEX RENAL E PLASMA. 

            A ciclofosfamida não alterou a concentração de MDA no leito arterial mesentérico 

(Figura 6A). A melatonina preveniu o aumento das concentrações de MDA na bexiga e no 

córtex renal induzido pelo tratamento com ciclofosfamida (Figuras 6B e C). Não houve 

alteração nos valores de MDA plasmáticos após o tratamento com ciclofosfamida e/ou 

melatonina (Figura 6D). 

 

Figura 6: Efeito do tratamento com ciclofosfamida e melatoninasobre a lipoperoxidação tecidual e 

plasmática. A concentração de MDA foi determinada colorimetricamente em leito arterial mesentérico(A) (n = 

4-6), bexiga (B) (n = 5-6), córtex renal (C) (n = 5) e plasma(D) (n = 11 -13) de camundongos após administração 

de ciclofosfamida e tratamento com melatonina. Os resultados são apresentados como a média ± EPM. 

*Comparado aos grupos controle, melatonia e ciclofosfamida+melatonina (p<0,05; two-wayANOVA seguida de 

Bonferroni). 

 

4.4. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NITRATO/NITRITO (NOX) NO LEITO 

ARTERIAL MESENTÉRICO.  

           O tratamento com ciclofosfamida promoveu redução nos níveis de NOx e o tratamento 

com melatonina não preveniu essa redução (Figura 7) 
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Figura 7. Efeito do tratamento com ciclofosfamida e melatonina sobre a concentração de NOx em leito 

arterial mesentérico de camundongos. A concentração de nitrato/nitrito (NOx) foi determinada 

colorimetricamente. Os resultados representam a média ± EPM de n=7-11 animais. *Comparado ao grupo 

controle (p<0,05; two-way ANOVA seguida de Bonferroni). 

 

4.5. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA SOD, CONCENTRAÇÃO DE H2O2 E 

ATIVIDADE DA CATALASE NO LEITO ARTERIAL MESENTÉRICO. 

 Houve aumento da atividade da SOD após tratamento com melatonina e/ou 

ciclofosfamida (Figura 8A). O tratamento com melatonina preveniu a redução da 

concentração de H2O2 induzida pela ciclofosfamida no leito arterial mesentérico (Figura 8B). 

O tratamento com ciclofosfamida e/ou melatonina não alterou a atividade da catalase no leito 

arterial mesentérico (Figura8C). 

 

Figura 8. Efeito do tratamento com ciclofosfamida e melatonina sobre a atividade da SOD, concentração 

de H2O2e atividade da catalaseem leito arterial mesentérico de camundongos. A atividade da SOD (A) foi 

determinada colorimetricamente. As concentrações de H2O2 (B) foram determinadas por fluorimetriae a 

atividade da catalase (C) foi determinada colorimetricamente. Os resultados representam a média ± EPM de n=6-

8 animais. *Comparado aos grupos controle, melatonina e ciclofosfamida+melatonina; **Comparado ao grupo 

controle ciclofosfamida (p<0,05; two-wayANOVA seguida de Bonferroni). 
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4.6. AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE GSH E ATIVIDADE DA GPX NO LEITO 

ARTERIAL MESENTÉRICO.  

           O tratamento com melatonina aumentou a concentração de GSH no leito arterial 

mesentérico (Figura 9A). Houve redução da atividade da GPx após tratamento com 

ciclofosfamida e/ou melatonina (Figura 9B). 

 

Figura 9. Efeito do tratamento com ciclofosfamida e melatonina sobre a concentração de GSH e atividade 

da GPx em leito arterial mesentérico de camundongos. A concentração de GSH (A) e atividade da GPx (B) 

foram determinadas colorimetricamente. Os resultados representam a média ± EPM de n=6-8 animais. 

#Comparado aos grupos controle e ciclofosfamida; **Comparado ao grupo controle (p<0,05; two-way ANOVA 

seguida de Bonferroni). 

 

4.7. AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE TNF-Α, IL-6, IL-1β E IL10 NO LEITO 

ARTERIAL MESENTÉRICO E PVAT.  

            O tratamento com melatonina preveniu o aumento de TNF-α induzido pela 

ciclofosfamida no leito arterial mesentérico (Figura 10A). Houve aumento na concentração de 

IL-6 após o tratamento com ciclofosfamida no leito arterial mesentérico e PVAT, e esse 

aumento foi prevenido pelo tratamento prévio com melatonina (Figura 10B). 
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Figura 10. Efeito do tratamento com ciclofosfamida e melatonina sobre a concentração de TNF-α e IL-6 

em leito arterial mesentérico e PVAT de camundongos. As concentrações de TNF-α(A) e IL-6 (B) foram 

determinadas por ensaio de ELISA.Os resultados representam a média ± EPM de n=4-7 animais. *Comparado 

aos grupos controle, melatonina e ciclofosfamida+melatonina (p<0,05; two-wayANOVA seguida de Bonferroni). 

 

            O tratamento com ciclofosfamida e/ou melatonina não promoveu alteração nos níveis 

de IL-1β e IL-10 no leito arterial mesentérico ou PVAT (Figuras11A e B).  
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Figura 11. Efeito do tratamento com ciclofosfamida e melatoninasobre a concentração de IL-1β e IL10 em 

leito arterial mesentérico e PVAT de camundongos. As concentrações de IL-1β (A) e IL10 (B) foram 

determinadas por ensaio de ELISA. Os resultados representam a média ± EPM de n=4-7 animais.  

 

 

4.8. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA MPO E NAG NO LEITO ARTERIAL 

MESENTÉRICO E PVAT. 

As atividades da MPO e NAG foram avaliadas como estimativa da presença de 

neutrófilos e macrófagos teciduais. A ciclofosfamida diminuiu a atividade da MPO no leito 

arterial mesentérico e PVAT. A melatonina preveniu essa resposta no PVAT e promoveu 

efeito de restauração parcial da atividade da MPO no leito arterial mesentérico (Figura 12A). 

Em relação à NAG, houve redução da atividade dessa enzima no leito arterial mesentérico de 

camundongos tratados com ciclofosfamida tendo sido essa resposta parcialmente prevenida 

pela melatonina (Figura 12B).  
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Figura 12. Efeito do tratamento com ciclofosfamida sobre a atividade da MPO e NAG em leito arterial 

mesentérico e PVAT de camundongos. As atividades das enzimas MPO (A) e NAG (B) foram determinadas 

colorimetricamente como estimativa da presença tecidual de neutrófilos e macrófagos, respectivamente. Os 

resultados representam a média ± EPM de n=4-7 animais. *Comparado aos grupos controle, melatonina e 

ciclofosfamida+melatonina; **Comparado aos grupos controle, ciclofosfamida e melatonina; #Comparado ao 

grupo controle (p< 0.05; two-way ANOVA seguida de Bonferroni). 
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5. DISCUSSÃO 

Os animais tratados com ciclofosfamida apresentaram redução de peso no final do 

estudo e a melatonina preveniu a perda de massa corporal. Friedman et al. (1990) demonstram 

que a terapia com ciclofosfamida induz atrofia e sarcopenia em decorrência da alteração do 

sistema antioxidante e sínese de proteínas musculares. Porém, outros estudos justificam que a 

perda de peso dos animais tratados com ciclofosfamida é decorrente da redução de apetite 

causada por alterações em células gustativas (JEWKES et al., 2018; BRISEÑO-BUGARÍN et 

al., 2021). O mecanismo pelo qual a melatonina previne a perda de peso induzida pela 

ciclofosfamida é desconhecido, mas pode envolver sua ação antioxidante, visto que a 

ciclofosfamida promove dano glandular via estresse oxidativo 

O aumento do estresse oxidativo é um mecanismo central pelo qual a ciclofosfamida 

induz danos em diferentes tecidos como pulmão, coração, rins e bexiga (YILDIRIMET al., 

2004; TOPAL et al., 2005; TRIPATHI e JENA, 2010; CHEN et al.,2014; SHOKRZADEH et 

al., 2014, 2015; IQUBAL et al., 2019; SOUSA et al., 2021). Os efeitos desse agente 

antitumoral estão bem caracterizados na bexiga e rins nos quais foram demonstrados aumento 

do estresse oxidativo e disfunção tecidual (DE OLIVEIRA et al., 2016, 2018; SOUSA et al., 

2021). Identificamos aumento da produção de ERO e da lipoperoxidação no rim e bexiga dos 

animais tratados com ciclofosfamida. Esses achados corroboram resultados prévios da 

literatura (DE OLIVEIRA et al., 2016, 2018; SOUSA et al., 2021), e mostram que o modelo 

experimental empregado no presente estudo é efetivo em promover aumento do estresse 

oxidativo.   

A ciclofosfamida promove alteração do estado redox tecidual por promover aumento 

da produção de ERO e alteração do padrão de resposta antioxidante tecidual (IQUBAL et al., 

2019; SOUSA et al., 2021). Observamos que o tratamento com melatonina preveniu o 

aumento de O2
•- induzido pela ciclofosfamida no rim, bexiga e leito arterial mesentérico. A 

técnica da lucigenina tem sido empregada para a detecção da produção de O2
•- pela enzima 

NAD(P)H oxidase. Assim, podemos sugerir que a ciclofosfamida promove aumento da 

geração de O2
•-por aumentar a expressão ou atividade dessa enzima. A ação citoprotetora da 

melatonina foi atribuída principalmente a sua ação antioxidante caracterizada pela redução 

dos níveis de ERO, sua ação inibitória na síntese das subunidades catalíticas da enzima 

NAD(P)H oxidase como a Nox1, Nox2 e Nox4 e sua capacidade em aumentar a atividade da 

SOD (TRIPATHI e JENA, 2010; CHEN et al.,2014; SHOKRZADEH et al., 2014, 2015). 

Portanto, é possível que o efeito da melatonina, evidenciado em nosso estudo, decorra de uma 
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ação antioxidante direta do hormônio promovendo sequestro de O2
•-ou de sua ação na 

expressão da enzima NAD(P)H oxidase.    

Apesar do aumento na produção de O2
•-, o tratamento com ciclofosfamida não induziu 

aumento de lipoperoxidação no leito arterial mesentérico. Uma possível explicação para esse 

achado é a de que os mecanismos antioxidantes do leito mesentérico possam ser mais efetivos 

do que em outros tecidos, nos quais a ciclofosfamida aumentou a lipoperoxidação. A SOD é a 

primeira linha de defesa celular em relação à ação deletéria do O2
•-. Essa família de 

oxidoredutases é composta por três isoenzimas presentes em diferentes compartimentos 

celulares que promovem a dismutação do O2
•-, gerando como produtoo H2O2. Assim, o 

aumento da expressão/atividade da SOD reduziria a concentração de O2
•-, diminuindo a 

quantidadedessa espécie disponível para reagir com os lipídeos de membrana. De fato, nossos 

resultados mostraram aumento da atividade da SOD no leito arterial mesentérico de animais 

tratados com ciclofosfamida. Resultado semelhante foi descrito no rim (SOUSA et al., 2021). 

Em conjunto, esses resultados sugerem a existência de uma resposta de adaptação do sistema 

antioxidante em decorrência do aumento de O2
•-. Esse mecanismo poderia também explicar os 

resultados obtidos no plasma que mostraram que a ciclofosfamida não alterou as 

concentrações de MDA. É importante destacar que o tratamento com melatonina também 

promoveu aumento da atividade da SOD. Essa resposta poderia ser em parte responsável pela 

ação antioxidante da melatonina no leito arterial mesentérico, no qual o hormônio reduziu a 

produção de O2
•- induzida pela ciclofosfamida. De fato, o aumento da atividade e expressão da 

SOD após o tratamento com melatonina foi evidenciado em diferentes modelos experimentais 

e tem sido apontado como um dos mecanismos pelos quais a melatonina promove sua ação 

antioxidante (BRAZÃO et al.,2018; MOTALLEBZADEH et al., 2020; OTHMAN et al., 2020; 

SEZGIN et al., 2020; SOUSA et al., 2021; GONZAGA et al., 2021; HENDAWY, et al., 

2021). 

Outro mecanismo que poderia explicar o fato de que não houve aumento da 

lipoperoxidação no leito arterial mesentérico está relacionado à expressão da enzima iNOS e 

eNOS. Já foi demonstrada indução da expressão de iNOS na bexiga de animais tratados com 

ciclofosfamida (CHEN et al., 2014). A iNOS produz grandes quantidades de NO que pode 

reagir com o O2
•- levando à produção de ONOO-. Nesse cenário, parte do O2

•- produzido em 

resposta à ciclofosfamida reagiria com o NO, reduzindo dessa forma a quantidade desse 

radical que estaria disponível para interação com os lipídeos de membrana. Além da iNOS, a 

eNOS tem como principal função a produção de NO dependente do endotélio vascular 

(ZHAO, et al., 2015). Nesse sentido, observamos que o tratamento com ciclofosfamida 
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promoveu redução nos niveis de NOx e a malatonina não foi capaz de previnir essa redução. 

Dessa forma, podemos sugerir que os mecanismos relacionados com  essa redução não são 

decorrentes do consumo de NO pelo aumento O2
•- encontrado em leito arterial mesentérico de 

animais tratados com ciclofosfamida. Essa hipótese é descartada, pois os animais tratados 

com melatonina apresentaram menor concentração de NO mesmo não tendo apresentado 

aumento de O2
•-. Essa observação reforça a proposta de que há interação do O2

•- com o NO 

advindo da iNOS em decorrência de uma possível maior expressão da enzima. De acordo com 

esses dados, uma justificativa relevante para esse achado é que o tratamento com 

ciclofosfamida poderia promover redução na expressão da eNOS fato que levaria à menor 

produção de NO. Ainda em relação à lipoperoxidação, observamos que o tratamento com 

melatonina preveniu o aumento na concentração de MDA na bexiga e córtex renal, resultado 

que está em acordo com estudos anterioresmostrando efeito protetor da melatonina nesses 

tecidos (TRIPATHI e JENA, 2010). 

O H2O2 é uma ERO não radicalar estável e que possui grande importância na 

regulação de processos fisiológicos e patológicos na vasculatura (PARAVICINI e TOUYZ, 

2008). Essa molécula é formada pela enzima SOD que utiliza oO2
•-como substrato 

(FRIDOVICH, 1997; GONGORA et al., 2006). Houve redução na concentração de H2O2 no 

leito arterial mesentérico dos animais tratados com ciclofosfamida. Esse achado contrasta o 

resultado mostrando aumento da atividade da SOD, uma vez que essa resposta poderia levar 

ao aumento da dismutação de O2
•-com consequente aumento da produção de H2O2.No 

entanto, é importante mencionar que a concentraçãotecidual de H2O2é influenciada pelas 

enzimas catalase e GPx que promovem sua transformação em H2O e O2. Assim, a redução das 

concentrações de H2O2 poderiam ser resultado de um aumento na atividade dessas enzimas. 

No entanto, observamos que o tratamento com ciclofosfamida não promoveu alteração na 

atividade da catalase. Em consonância com esses achados, estudos em rins de animais 

tratados com ciclofosfamida não demostraram alterações na atividade e expressão da enzima 

catalase (SOUSA et al., 2021).  Em relação a GPx, encontramos redução na sua atividade. 

Nesse caso, pode estar ocorrendo aumento de sua degradação pela reação de Fenton, uma 

reação redox, na qual o Fe (II) é oxidado a Fe (III) pelo H2O2, o qual é por sua vez reduzido a 

radical hidroxila (OH•). 

Além de sistemas antioxidantes enzimáticos, as células utilizam antioxidantes não 

enzimáticos para auxiliar no controle do balanço redox celular. O tripeptídeo GSH é um 

desses componentes que contribui para redução dos níveis de ERO. Já a GPx está diretamente 

relacionada à função antioxidante da GSH. Ou seja, esse tripeptídeotrabalha como substrato 
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da GPx para que a enzima possa catalisar H2O2. O produto formado nessa reação é a 

glutationa oxidada (GSSG) e para evitar o consumo de GSH e aumento de GSSG, a glutationa 

redutase (GR) tem o papel de reduzir GSSG em GSH novamente consumindo NADPH, 

mantendo o estado redox intracelular (HALLIWELL E GUTTERIDGE, 2015).Nesse sentido, 

observamos que a ciclofosfamida não alterou a concentração de GSH, o que está em acordo 

com estudos prévio no rim (SOUSA et al., 2021). A melatonina aumentoua concentração do 

GSH no leito arterial mesentérico, sugerindo que esse mecanismo contribua para as ações 

antioxidantes do hormônio. Em contrapartida, observamos redução da atividade da GPx após 

o tratamento com ciclofosfamida em decorrência do aumento de ERO, mas a melatonina 

também promoveu redução da atividade da enzima. A terapia com melatonina exógena 

promoveu redução de H2O2no leito arterial mesentérico fazendo então que não haja 

necessidade do gasto energético para aumento da atividade da enzima. Esse achado ainda 

justifica a maior quantidade de GSH observada no grupo melatonina. Uma vez que menor 

atividade da enzima resulta em menor degradação de substrato. 

  Além das alterações no balanço redox, a ciclofosfamida também promove ações pró-

inflamatórias como já demonstrado em outros estudos, nos quais a produção de ERO foi 

concomitante ao aumento da expressão de proteínas pró-inflamatórias (TRIPATHI e JENA, 

2010; CHEN et al.,2014). O PVAT é um tecido que serve como território para infiltração de 

células do sistema imunológico produtoras de citocinas pró-inflamatórias. Observamos 

aumento na concentração de TNF-α no leito arterial mesentérico e de IL-6 no leito vascular e 

no PVAT. Essas respostas podem acontecer em decorrência da produção dessas citocinas por 

células inflamatórias infiltradas ou produção pela vasculatura. 

Em relação à infiltração de células inflamatórias, foi descrito que a infiltração de 

macrófagos poderia contribuir para o processo inflamatório renal induzido pela 

ciclofosfamida (ABRAHAM e RABI, 2011b; ABRAHAM e ISAAC, 2011a; GOUDARZI et 

al., 2017). Porém nossos dados demonstram redução nos marcadores de macrófagos no leito 

arterial mesentérico e de neutrófilos no leito arterial mesentérico e PVAT após o tratamento 

com ciclofosfamida. Este resultado pode ser decorrente da ação imunossupressora da 

ciclofosfamida que está associada à redução da diferenciação de células do sistema 

imunológico (WINKELSTEIN et al., 1973; AHLMANN e HEMPEL, 2016; WANG et al., 

2018).  

Alguns estudos demostram que o tratamento com ciclofosfamida promove efeitos 

tóxicos no timo (YOON et al., 1997; WEIB et al., 2012; WANG et al., 2018). Em 

decorrência dos efeitos deletérios da ciclofosfamida esse órgão apresenta atrofia e redução do 
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número de linfócitos CD4+ e CD8+ (BRELIŃSKA-PECZALSKA e MACKIEWICZ, 1981; 

MIYAUCHI et al., 1990). Nesse sentido, o efeito imunossupressor da ciclofosfamida, 

apresentado no presente estudo pode ser decorrente dos prejuízos causados ao sistema 

imunológico (AHLMANN e HEMPEL, 2016; WANG et al., 2018), em consequência do 

estresse oxidativo gerado após o tratamento com ciclofosfamida (EGEA et al., 2017).  

Rins de animais tratados com ciclofosfamida em menores doses apresentam aumento 

na atividade da MPO, sugerindo aumento da infiltração de neutrófilos (Abraham e Rabi, 

2011; Goudarzi et al., 2017). No presente estudo empregamos dose maior de ciclofosfamida, 

fato que poderia justificar o efeito imunossupressor (GARCIA-MAURINO et al., 1997; 

CARRILLO-VICO et al., 2005). Nossos dados mostram ainda que o tratamento com 

melatonina preveniu parcialmente a redução na atividade de MPO, sugerindo efeito protetor 

desse hormônio em relação à imunossupressão causada pela ciclofosfamida. Estudo anterior 

demostra que o tratamento com melatonina foi capaz de restaurar a função dos neutrófilos 

diminuídas após a inibição da glutationa redutase, mostrando que o hormônio exerce efeitos 

moduladores sobre a resposta imunológica (XIA et al., 2019; MORTEZAEE et al., 2019; 

NAVEENKUMAR et al., 2020) 

Em relação a atividade da NAG, encontramos redução apenas no leito arterial 

mesentérico, enquanto no PVAT não observamos diferença estatística entre os grupos 

experimentais. Nesse sentido, estudos anteriores demostram que o uso de ciclofosfamida além 

de causar danos ao DNA nos tecidos normais, a droga tem potencial em matar células imunes 

resultando em menor proliferação e diferenciação de macrófagos e linfócitos, tendo como 

consequência a supressão do sistema imune (GONG, et al., 2015) 

Assim, uma vez que observamos redução nos marcadores de infiltração de células nos 

tecidos, a hipótese mais provável é a de que o aumento de citocinas inflamatórias ocorra por 

produção local nos tecidos. O fator nuclear kappa B (NF-κB) é um fator de transcrição 

sensível à sinalização redox e que é responsável pela expressão de uma série de genes 

relacionados com a indução de citocinas pró-inflamatórias (THOMA e LIGHTFOOT, 2018). 

O aumento da expressão do NF-κB está relacionado ao aumento da produção de TNF-α e IL-

6. Nesse sentido, alguns estudos realizados com ciclofosfamida demostram aumento de TNF-

α, IL-6 e NF-κB em diferentes tecidos e modelos experimentais (TRIPATHI e JENA, 2010; 

REZAEI et al., 2021; SALAMA et al., 2021) 

 Tripathi e Jena, 2010 demostraram que há aumento da expressão NF-κB em bexiga e 

rim dos animais tratados com ciclofosfamida, nesse estudo observaram que a melatonina 

preveniu o aumento da sua expressão, sugerindo que esse possa ser um mecanismo pelo qual 
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o hormônio exerce suas ações anti-inflamatórias. Assim, o aumento nas concentrações de 

TNF-α e de IL-6 observado em nosso estudo, está de acordo com encontrados em outros 

tecidos (SALAMA et al., 2021; WRÓBEL et al., 2021). Esse aumento observado pode ser 

decorrente da maior expressão de NF-κB na vasculatura dos animais submetidos ao 

tratamento com ciclofosfamida, como já foi demostrado em outros tecidos (TRIPATHI e 

JENA, 2010) 

Wróbel et al. (2021) demostraram que além do aumento de TNF-α e de IL-6, bexigas 

de animais tratados com ciclofosfamida apresentam também aumento de IL-1β. Contudo, não 

observamos alteração dos níveis de IL-1β no leito arterial mesentérico ou PVAT de animais 

tratados com ciclofosfamida, o que poderia estar associado à diferença da dose de 

ciclofosfamida ou ao tecido em estudo. Além das citocinas com características pró-

inflamatórias avaliamos a concentração de 1L-10. Essa por sua vez, pertence à classe das 

citocinas antiinflamatórias, responsáveis por contribuir e desempenhar papel no controle e na 

restrição de processos inflamatórios (MOSSER et al., 2008). Nesse sentido, o aumento de 1L-

10 nesse cenário poderia contribuir para os efeitos protetores da melatonina. No entanto, não 

observamos alteração na concentração de 1L-10 no leito arterial mesentérico ou PVAT após o 

tratamento com o hormônio. Diferentes achados demostram que em decorrência das suas 

propriedades antioxidantes e ativação dos seus receptores, a melatonina promove aumento na 

concentração e expressão de IL-10 em diferentes tecidos e modelos (WANG et al., 2019; WU 

et al., 2020; XU et al., 2021). Em contrapartida, estudo anterior demonstra que, animais 

tradados com ciclofosfamida apresentam redução de IL-10 em bexiga (HASSANEIN et al., 

2021), mas não observamos diferença no leito arterial mesentérico ou PVAT após tratamento 

com o antitumoral. 
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6. CONCLUSÃO 

Há poucos estudos que descrevem em detalhes as ações da ciclofosfamida nos vasos 

sanguíneos (DOLL e YARBRO, 1992; KACHEL et al., 1994; MUSIATOWICZ et al., 1997; 

MEINARDI et al., 2000). Nosso estudo mostra que a vasculatura é alvo das ações citotóxicas 

da ciclofosfmida e ainda descreve os mecanismos pelos quais esse agente antitumoral exerce 

seus efeitos deletérios na vasculatura. O aumento do estresse oxidativo leva à modificação do 

balanço redox figurando como mecanismo central das alterações vasculares induzidas pela 

ciclofosfamida (Figura 13). Assim, é importante que o sistema circulatório seja considerado 

como alvo potencial da toxicidade induzida pela ciclofosfamida e que os impactos vasculares 

desse antitumoral sejam considerados durante ou após o tratamento com o fármaco. Ademais, 

evidenciamos que a melatonina desempenhou efeito protetor em relação às ações vasculares 

da ciclofosfamida. A ação antioxidante da melatonina preveniu tanto o aumento da produção 

de ERO como o da lipoperoxidação induzidos pela ciclofosfamida. A melatonina também 

preveniu o aumento de citocinas pró-inflamatórias e o cenário de imunossupressão induzido 

pela ciclofosfamida. As ações antioxidantes da melatonina foram ainda evidenciadas em 

bexiga e rim, que são considerados como dois importantes órgãos-alvo da toxicidade induzida 

pela ciclofosfamida. Dessa forma, o efeito protetor da melatonina não é restrito à vasculatura 

sugerindo que o hormônio atua como um agente citoprotetor de amplo espectro.  
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Figura 13. Proposta de mecanismo do efeito protetor da melatonina em relação aos efeitos deletérios 

causados pela ciclofosfamida na vasculatura. A ciclofosfamida induziu aumento da geração de O2
•-, via 

NAD(P)H oxidase e aumento da lipoperoxidação. O antitumoral promoveu aumento vascular de TNF-α e IL-6 

por um mecanismo independente da infiltração de células inflamatórias. A ação antioxidante da melatonina 

preveniu os aumentos da produção de ERO, da lipoperoxidação e da produção de citocinas pró-inflamatórias 

causados pela ciclofosfamida. O2
•-: Superóxido; NOX: Subunidade catalítica da enzima NAD(P)H oxidase; 

TNF-α: Fator de necrose tumoral α; IL-6: Interleucina 6; PVAT: Tecido adiposo perivascular.  
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