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I. Introdução
1. Caracterizando o Eixo Imune-Pineal
O conceito
A resposta de defesa a um agente estressor é composta por
reações sincronizadas entre os sistemas nervoso, endócrino, e
imunológico que permitem a eliminação do agente e a recuperação do
tecido ou organismo após a injúria. Nessa comunicação temporizada
inter-sistêmica a produção de melatonina pela glândula pineal é
considerada um mediador da interação neuro-imuno-endócrina (Quan
& Banks, 2007), que pressupõe a existência de uma comunicação
recíproca
Numerosos

entre

a

estudos

glândula

pineal

reconhecem

e
a

o

sistema

melatonina

imunológico.
como

um

neuroimunomodulador (Carrilo-Vico et al., 2014) e demonstram a
correlação

direta

entre

a

síntese

de

melatonina

e

variações

circadianas e sazonais do sistema imunológico (Nelson & Demas,
1997; Nelson , Drazen, 1999). De maneira recíproca sinais produzidos
pela ativação de células imunocompetentes são percebidos pela
glândula e como feedback regulam a síntese de melatonina.
A oscilação circadiana da produção da melatonina e os efeitos
exercidos sobre a resposta imune inata, a coloca como uma molécula
praticamente única em determinar quando permitir e resolver uma
reposta de defesa (Swarlo-Konta et al., 2003; Markus et al., 2007).
Nesse contexto, poderíamos pressupor que a resposta inflamatória
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teria diferentes perfis entre o dia e a noite. De fato, a melatonina
modula a reatividade de células endoteliais e reduz a migração de
leucócitos à camada endotelial (Lotufo et al., 2001, Lotufo et al., 2006,
Marcola et al., 2013). Quando o sistema imune é ativado por agentes
infecciosos ou citocinas pró-inflamatórias a produção de melatonina
circadiana é interrompida de maneira a facilitar a migração de
leucócitos para os locais de lesão, permitindo a montagem da resposta
inflamatória (revisto por Markus et al., 2007, 2011). Na periferia,
células imunocompetentes ativadas passam a produzir melatonina
que atua de maneira autócrina/parácrina. A síntese de melatonina
por células imunocompetentes é um fenômeno transiente necessário
para a resolução da resposta inflamatória. A redução de sinais próinflamatórios

e

a

produção

de

glicocorticoides

pela

adrenal

contribuiriam positivamente para o retorno da síntese de melatonina
pela glândula pineal. Esta alternância controlada da fonte de
produção de melatonina foi chamada de Eixo-Imune Pineal (figura 1)
(Markus et al., 2007, Markus e Ferreira, 2011).
As bases experimentais e conceituais que permitiram a
construção da proposta “Eixo Imune-Pineal” serão apresentadas a
seguir. O presente trabalho se origina e gera novas evidências dentro
desse conceito permitindo utilizar a poluição atmosférica como um
modelo inflamatório ativador deste eixo
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Figura 1. O Eixo Imune-Pineal. Em sujeitos saudáveis a melatonina
noturna transduz a variação ambiental do ciclo claro/escuro regulando o
sistema de defesa e reduzindo a transmigração de leucócitos para os
tecidos-alvo. No início da resposta inflamatória PAMPS (patogen associated
molecular pattern) e DAMPS (do inglês, danger-associated molecular pattern)
como LPS e TNF, respectivamente, induzem a redução da síntese de
melatonina pela pineal, favorecendo a migração de leucócitos, os quais
começam a produzir melatonina localmente. PMN - polimorfonucleares; MN
– mononucleares. A via biosintética para síntese de melatonina é
conservada, e a regulação da produção de melatonina acontece
principalmente através da indução/inibição da enzima chave AA-NAT.
Nomeamos esta alternância entre a produção central, pela pineal, e
periférica, por células imunocompetentes como Eixo Imune-Pineal (revisto
por Markus et al., 2007).

A pineal
A glândula pineal é um órgão neuroendócrino situado na porção
dorsal do tronco cerebral conectada ao sistema nervoso central por
um pedúndulo ou pineal stalk, por onde a glândula recebe a inervação
simpática e a vascularização (Møller e Baeres, 2002; revisto por
Simonneaux e Ribelayga, 2003). Em roedores a pineal migra no
sentido dorso-caudal e está situada centralmente no topo do cérebro

15

I. Introdução

16

entre os hemisférios cerebrais e o cerebelo (Volrath, 1991, Møller e
Baeres, 2002)

Aspectos Morfofuncionais
O entendimento da estreita interação entre os sistemas
imunológico, nervoso e endócrino é relativamente recente, visto que o
sistema nervoso central foi considerado protegido de células e
substâncias

circulantes

devido

à

presença

da

barreira

hematoencefálica. As células endoteliais dos vasos que irrigam o
sistema nervoso central são interconectadas por junções fixas,
impedindo a passagem de substâncias entre as mesmas (Duvernoy &
Risold, 2007). No entanto, existem algumas regiões do sistema
nervoso central onde a barreira endotelial é mais permissiva,
permitindo a comunicação entre sangue e líquor (Quan & Banks,
2007). Estas regiões encefálicas são descritas em conjunto como
órgãos circunventriculares (CVOs). São reconhecidas sete estruturas
como CVOs: órgão subfornical, órgão vasculoso da lâmina terminal,
eminência

mediana,

neurohipófise,

órgão

subcomissural,

área

postrema e a glândula pineal (Duvernoy & Risold, 2007).
A ausência de barreira hematoencefálica torna a glândula
pineal um alvo direto para moléculas circulantes no sangue. Além
dessa

característica

anatômico-funcional,

podemos

destacar

a

composição celular do parênquima pineal. A posição no encéfalo e a
histologia

da

glândula

sofrem

variações

ao

longo

da

escala

filogenética. O parênquima da pineal de mamíferos é constituído
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majoritariamente

por

células

secretoras

de

melatonina,

os

pinealócitos. Já em espécies de vertebrados não-mamíferos além de
possuírem ação tipicamente endócrina os pinealócitos são células que
participam

de

fotorrecepcão

e,

portanto

morfologicamente

se

distinguem por apresentarem processos e estruturas celulares para
percepção de luz, muito semelhante às células da retina (Ekstro &
Meissl, 2002).
Uma característica peculiar da glândula é a presença de células
gliais, principalmente astrócitos e microglia (Møller et al, 1978, 1996).
Astrócitos se localizam na região proximal do parênquima adjacente
ao pedúnculo pineal, confirmado pela imunorreatividade positiva para
proteína fibrilar associada à astrócitos (GFAP), enquanto a microglia
se distribui de forma difusa e são identificadas por marcadores típicos
para macrófagos como ED1(CD68), OX-42 ou IBA-1 (Tsai & McNulty,
1997, Carvalho-Sousa et al, 2011).
A glândula pineal possui alta vascularização e alto fluxo
sanguíneo,

ela

recebe

suporte

por

ramificações

proveniente de artérias coroidais (Reiter, 1981). A

arteriolares

presença

da

microglia que é uma imunocompetente, a ausência de barreira
hematoencefalica associado à alta irrigação da glândula permite que a
glândula perceba e responda rapidamente a mediadores e moléculas
que ativam a resposta inflamatória.
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Regulação da produção de melatonina
A glândula pineal é a estrutura responsável em converter a
informação fotoperiódica para os tecidos periféricos através da
secreção do hormônio melatonina (Reiter, 1993). A melatonina é um
sinal endógeno secretado exclusivamente na fase de escuro ambiental
tanto em animais de hábito diurnos ou noturnos (Challet, 2007). A
duração do pico noturno de melatonina marca o comprimento da
noite e, portanto também é o sinal que informa a mudança de
estações,

particularmente

importante

em

animais

sazonais

(Simmoneaux & Ribelayga, 2003).
A produção deste hormônio é controlada pelos núcleos
supraquiasmáticos do hipotálamo (NSQ) que oscilam com período de
aproximadamente 24 horas. Os núcleos supraquiasmáticos são
responsáveis pela variação diária da produção de melatonina gerando
o ritmo e propagando a resposta à luz detectada pela retina (para
revisão Moore, 1997; Kennaway & Wright, 2002). Fotorreceptores que
expressam melanopsina presentes nas células ganglionares da retina
projetam-se diretamente para os NSQ através do chamado trato
retino-hipotalâmico (Provencio et al., 2000, Berson, 2003). Durante a
fase de claro neurônios gabaérgicos que se projetam do NSQ ao
núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) estão ativados, enquanto
na fase de escuro os neurônios ativados são os glutamatérgicos. Esta
alternância entre o neurotransmissor inibitório GABA e o excitatório
glutamato faz com que na fase de escuro haja a ativação da via
polissináptica responsável pela transmissão simpática. A inervação
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simpática da glândula pineal origina-se no gânglio cervical superior
(Teclemariam-Mesbah et al., 1999) e promove a liberação dos
neurotransmissores noradrenalina (Wurtman et al., 1967) e ATP
(Barbosa et al., 2000). A noradrenalina é o estímulo essencial para a
ativação da via biosintética da melatonina (figura 2).
A síntese de melatonina inicia-se com a captação de triptofano
da

corrente

sanguínea

(figura

2)

que

é

hidroxilado

a

5-

hidroxitriptofano pela enzima triptofano hidroxilase 1 (TPH1) e
subsequentemente

descarboxilado

formando

serotonina

(5-

hidroxitriptamina, 5-HT). Esta é acetilada pela enzima AA-NAT à Nacetilserotonina e por final convertida em melatonina (N-acetil-5metoxitriptamina)

pela

enzima

acetilserotonina

metiltransferase

(ASMT) também denominada hidroxindol-O-metiltransferase (HIOMT)
(Simmoneuax & Ribelayga, 2003). A conversão da serotonina em Nacetilserotonina é um passo chave na via biossintética da melatonina,
uma vez que a enzima AA-NAT apresenta sua atividade regulada pelo
ciclo claro/escuro (Klein & Weller, 1970). Esse ritmo é gerado através
da cascata de sinalização adrenérgica na glândula que controla a
expressão do gene da AA-NAT em roedores com níveis de transcrição
100-150 vezes maior durante a noite (Borjigin et al., 1995; Garidou et
al., 2001, Roseboom et al., 1996;).
A resposta adrenérgica e purinérgica na glândula através dos
receptores

pós-sinápticos

dos

tipos

α1

e

β1-adrenérgicos

e

purinérgicos P2Y1 (Ferreira et al., 1994, 2001) promove a ativação da
via de transdução AMP cíclico-PKA que ativa a proteína quinase

I. Introdução
dependente de AMP, a PKA. Esta enzima fosforila o fator de
transcrição CREB (do inglês, cyclic-AMP regulating element binding).
CREB fosforilado se liga ao elemento CRE (do inglês, cAMP-responsive
element) do DNA no promotor do gene da AA-NAT promovendo a
transcrição gênica. A fosforilação da AA-NAT induz a sua interação
com a chaperona 14-3-3 (Ganguly et al., 2001, 2002) protegendo-a da
degradação pelo proteassoma (Gastel et al., 1998; Ganguly et al.,
2001).
Como a melatonina é lipossolúvel ela passa rapidamente para a
corrente sanguínea e sofre rápida metabolização e sua concentração
plasmática é rapidamente reduzida assim que se encerra a atividade
pineal. No sistema microssomal hepático ocorrem duas reações,
primeiro a melatonina é hidroxilada e depois é conjugada com sulfato
ou glucoronato pelo citocromo p450 formando 6-sulfatoximelatonina
(6-sMT), o seu principal metabólito (Bojkowski et al., 1987).
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Figura 2. Via de biossíntese da melatonina em ratos. Na fase escura
fibras pós-ganglionares simpáticas liberam noradrenalina (NA) ativando os
receptores α e β adrenérgicos. A ativação dos receptores β1 promove a
ativação da adenilil ciclase (AC) que resulta em aumento dos níveis de AMPc,
ativando a proteína PKA, que por sua vez fosforila o fator de transcrição
CREB induzindo a transcrição da enzima AA-NAT. A ativação dos receptores
α-adrenérgicos induz a ativação da proteína PKC, potenciando a atividade da
enzima AC. A enzima PKA também tem o papel de fosforilar a AA-NAT pós
tradução, e assim permite a ligação com a chaperona 14-3-3 e sua
estabilização no citoplasma. A ativação da enzima AA-NAT é o fator chave
para a síntese de melatonina, uma vez que a via só prossegue após sua
tradução.

Mecanismo de ação da melatonina
Os mecanismos moleculares responsáveis pelos efeitos da
melatonina envolvem quatro ações principais: (1) a ligação de alta
afinidade com receptores de membrana acoplados a proteína G, MT1 e
MT2 (2) ligação a receptores nucleares, (3) interação com proteínas
intracelulares, e (4) interação independente de receptores. Em
mamíferos são descritos 2 receptores de membrana, MT1 que foi
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primeiramente conhecido como Mel1a e o MT2, codificado como Mel1b
(Reppert et al., 1994, 1995; Dubocovich, 1988; 1997). Ambos
pertencem à família de receptores acoplados a proteína G (GPCRs),
que contém sete domínios transmembrânicos (Dubocovich et al.,
2003; Witt- Enderby et al., 2003). Ambos receptores sinalizam
principalmente via proteína Gi (inibitória) que induz a redução do
segundo mensageiro AMPc pela via AMPc-PKA-CREB ou podem
também sinalizar por Gq modificando a atividade da fosfolipase C,
induzindo aumento dos níveis de cálcio, inositol trifosfato (IP3) e
consequente ativação da PKC.
Com baixa afinidade à melatonina e alta afinidade à NAS, os
receptores denominados MT3 representam a interação com a enzima
quinona redutase 2 (Nosjean et al., 2000, Vincent et al., 2010). Estes
receptores medeiam a adesão de leucócitos à camada endotelial,
participando do processo de inibição da migração de leucócitos que
ocorre no período noturno em ratos (Lotufo et al., 2001).
A melatonina tem sítios de ligação com proteínas intracelulares,
que inclui a calmodulina, calreticulina, proteínas microtubulares, e
receptores nucleares (Benitez-King, 2006, Pandi-Perumal., 2008). A
família de receptores nucleares tirosina-quinase (ROR) e família do
ácido retinóico (RZR) foram identificadas como uma classe de
receptores de melatonina envolvidos na sinalização nuclear com
efeitos cronobióticos e sobre a função de leucócitos (Lardone et al.,
2009).
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Parte das ações antioxidantes da melatonina é mediada por
mecanismos dependentes de receptor, mas também incluem ações
que não dependem dessa interação constituindo da ligação direta a
radicais livres (scavenger) e reações de transferência de elétrons na
cadeia respiratória (Poeggeler et al., 2002).

Pineal como alvo para mediadores
A concepção de que a iluminação ambiental era o principal
sinal modulador da produção de melatonina na glândula pineal
perdurou até o começo da década de 1990 quando vários estudos
demonstraram

que

moléculas

endógenas,

como

hormônios,

e

moléculas secretadas por células imunes ativadas modulam a função
da glândula pineal.
Parte importante desses achados foi obtida através de trabalhos
do nosso grupo. Nossos estudos podem ser vistos em dois grandes
focos: entender como a hora do dia determina mudanças no padrão
de resposta inflamatória e como a pineal perceberia o estado de
higidez do organismo
A

glândula

pineal

de

ratos

expressa

constitutivamente

receptores e moléculas co-estimulatórias sinalizadoras da resposta
inflamatória, tais como: receptores de citocinas, de glicocorticóides
(GR), para padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e a
dano

ou

perigo

(DAMPS).

Pinealócitos,

astrócitos

e

microglia

expressam o receptor para a citocina fator de necrose tumoral (TNF),
TNFR1 (Carvalho-Sousa et al., 2011) e moléculas da membrana que
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reconhecem LPS, CD14 (do inglês, cluster differentiation) 14 e o receptor
Toll like 4 (TLR4) (da Silveira Machado Cruz et al., 2010, 2012). A
pineal transcreve constitutivamente RNAm para todos os receptores
Toll like exceto o TLR5 e para os receptores de citocinas IL6 e IL1α
bem como para

genes que transduzem sinais via receptores

inflamatórios e para fatores de transcrição da via NF-κB e MAPK (da
Silveira Cruz Machado, 2015). Estes genes foram confirmados por
expressão das proteínas TLR2, TLR6, e para todos os cinco membros
da família do fator de transcrição kappa B (NF-κB) (p50, p52, RELA,
RelB, c-Rel), e aos adaptadores e efetores da sinalização de TLRs
(BCl3, IKK1, IKK2, IκBα, TRAF1, TRAF6, TIRAP, IRAK, caspase 8 e
MEK7) (da Silveira Cruz-Machado, 2015).
Além de reconhecer importantes ligantes da resposta imune
inata, a função pineal é diretamente regulada por citocinas e outros
fatores inflamatórios. O primeiro estudo que mostrou que a glândula
pineal é afetada durante um processo inflamatório surgiu de
experimentos em que se avaliava o ritmo da lesão granulomatosa
induzida por injeção de BCG na pata de camundongos. A variação
diária do volume do edema, que era menor durante a fase de escuro
do que de claro, foi abolida por pinealectomia e restaurada pela
reposição de melatonina, indicando que a melatonina produzida pela
pineal era a responsável pelo ritmo diário da lesão (Lopes et al. 1997).
Também foi verificado que a adrenalectomia abolia o ritmo diário da
lesão (Lopes et al., 2001). O interessante destes experimentos é que a
adrenalectomia

também

abolia

o

ritmo

de

excreção

de

6-
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sulfatoximelatonina, sugerindo pela primeira vez que glicocorticoides
estariam controlando a função pineal. Posteriormente foi mostrado
que a pineal tem uma alta densidade de receptores de glicocorticoides
(GR) que medeiam tanto a potenciação (Ferreira et al., 2005,
Fernandes et al., 2009) quanto a inibição (Troani et al., 1988) da
síntese de melatonina (Fernandes, 2009).
Mediadores do sistema imunológico também controlam a
função pineal. A citocina interleucina 1 beta (IL-1β) é produzida
constitutivamente pela glândula pineal, e aumentada após tratamento
in vitro com noradrenalina, INFγ e LPS (Tsai & McNulty, 1999). A
noradrenalina também induz o aumento do RNAm da interleucina 6
(IL-6) e do fator de crescimento beta (TGF-β) (Tsai et al., 2001a). O
efeito dessas citocinas sobre a atividade da glândula foi avaliado
através da análise do conteúdo ou síntese de melatonina ou de seus
precursores. Foi observado que o INFγ pode induzir tanto o aumento
quanto a redução da melatonina em cultura de pineal, dependendo
das concentrações de INF-γ e da concentração de noradrenalina
utilizada (Withyachumnarnkul et al. 1990b). Os fatores estimulares
de colônias granulocitárias (GM-CSF e G-CSF), citocinas secretadas
por células imunocompetentes ativadas também regulama produção
de melatonina in vivo e in vitro na pineal de ratos (Zylińska et al.,
1995).
No contexto do Eixo Imune-Pineal, podemos predizer que
fatores ou moléculas secretadas na fase de montagem da resposta
promovem efeitos negativos sobre a produção de melatonina. O TNF
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inibe transientemente a transcrição do gene que codifica a enzima AANAT como também a produção do precursor da melatonina, (Nacetilserotonina) em glândulas pineais de ratos em cultura (Fernandes
et al., 2006). O estudo in vivo com um modelo de inflamação em
humanos também mostrou a mesma relação. Mulheres com mastite,
um processo inflamatório não infeccioso, apresentam altos níveis de
TNF que correlacionam com a supressão do ritmo de melatonina
(Pontes et al., 2006). No mesmo contexto de uma resposta próinflamatória, a injeção intravenosa de LPS promove a redução dos
níveis plasmáticos de melatonina em ratos (Tamura et al., 2010) e
inibição da produção de N-acetilserotonina e melatonina induzida por
noradrenalina em pineais em cultura (da Silveira Cruz-Machado et al.,
2010). Observou-se ainda que em quadros de infecção generalizada,
caracterizada por altos níveis de TNF há supressão do ritmo de
melatonina

(Mundigler

et

al.,

2002).

Também

foi

avaliada

a

participação da microglia na resposta da pineal a essas citocinas. IL1β, TNF e INF- γ modulam o conteúdo de 5-HT em culturas de
glândulas pineais de rato (Tsai et al., 2001). Na presença de LPS, a
produção de TNF pela microglia da glândula pineal também foi
descrita por regular a produção de melatonina em pinealócitos via
receptores desta citocina (Carvalho-Sousa et al., 2011; da Silveira
Cruz-Machado et al., 2012).
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Bases moleculares do Eixo Imune-Pineal
O fator nuclear kappa B (NF-κB) é um fator de transcrição que
controla a expressão de genes específicos e regula diversas funções
fisiológicas. O papel mais importante e evolutivamente conservado do
NF-κB é como mediador chave do sistema imunológico e de respostas
inflamatórias (Vallabhapurapu & Karin, 2009). Mas também participa
de

forma

importante

em

processos

celulares

como

adesão,

diferenciação, proliferação, e proteção contra apoptose (Carrilo- Vico
et al., 2005, Radogna et al., 2008). Nesse sentido, sabe-se que em
condições patológicas como câncer, artrite, e inflamação crônica há
anormalidade na ativação deste fator (Ben-Neriah & Karin, 2011)
No contexto do Eixo Imune-Pineal, observamos que o fator de
transcrição NF-κB é o mediador ou efetor central que permite a
sincronização entre a ativação da resposta do sistema imunológico e a
mudança das fontes de melatonina da glândula pineal para células
imunocompetentes. Vemos que o controle da translocação nuclear de
dímeros distintos do NF-κB é o mecanismo principal para regulação
da produção de melatonina pela pineal ou por macrófagos ativados
frente ao estímulo pró-inflamatório.

Sinalização via NF-κB
O NF-κB é expresso em praticamente todos os tipos celulares e
compreende uma família de proteínas que compartilham uma
sequência de aminoácidos denominada domínio de homologia Rel
(RHD, do inglês, Rel homology domain). O nome em particularse deve
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a descoberta inicial como regulador do gene que codifica a cadeia leve
kappa da imunoglobulina de linfócitos B que atua regulando a
transcrição gênica no núcleo celular (Sean & Baltimore, 1986).
A família Rel inclui cinco genes Nfkb1, Nfkb2, Rela, Relb e C-rel,
os quais transcrevem 7 proteínas: p105 ou sua forma clivada, p50
(codificada pelo gene Nfkb1), p65 (RelA), p100 ou sua forma clivada
em p52 (Nfkb2), RelB (Relb) e c-Rel (Rel). Em células não-estimuladas
essas proteínas estão sempre associadas sob a forma de homodímeos
ou heterodímeros, sequestradas no citoplasma através da interação
com as proteínas inibitórias κB (iκBs), IκBα, IκBβ e IκBε, BCL3, IκBε,
IκBγ ou as proteínas precursoras p100 e p105 (Karin & Neriah, 2000).
A interação com as proteínas iκBs mascara a sequência de localização
nuclear (NSL, do inglês, nuclear localization signals) impedindo a
translocação ao núcleo (Hayden & Ghosh, 2004). Essas proteínas
inibitórias possuem em comum repetições múltiplas de anquirinas
que fazem a ligação com os dímeros do NF-κB (Hatada et al. 1992).
A indução da ativação dos dímeros de NF-κB pela via canônica
envolve a fosforilação dessas proteínas inibitórias IκBs em resíduos de
serina críticos por IKKS, que consistem de um complexo trimérico de
quinases que compreende as subunidades catalíticas IKKα, IKKβ e a
subunidade IKKγ também conhecida como NEMO (do inglês, NFKB
essential modulator) (Kanarek & Ben‐Neriah, 2012). Após sofrerem
fosforilação as IκBs são ubiquinadas e degradadas pelo proteassoma
26S, o que permite a translocação dos dímeros NF-κB.
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A ausência da interação com as IκBs permite a translocação
dos dímeros ao núcleo e o controle sobre a transcrição gênica. A
composição do dímero determina o padrão de regulação induzido por
um determinado estímulo. As proteínas RelA, c-Rel e RelB possuem o
domínio de transativação C-terminal (TAD, do inglês, transactivation
domain) necessário para transcrição gênica, por isso são consideradas
as subunidades ativadoras de expressão gênica. Já as subunidades
p52 e p50 não têm o domínio TAD e por isso são por definição
repressoras da transcrição gênica quando não há a presença de uma
proteína que possui TAD acoplada a estas (Hayden & Gosh, 2014).
Por isso a ligação dos homodímeros dessas subunidades, a exemplo
de p50/p50, aos sítios kappa B leva a repressão da expressão gênica.
Essas subunidades dependem da interação com outros fatores para
regular positivamente a transcrição (Hayden & Ghosh, 2008).

NF-κB e a produção de melatonina
O NF-κB é constitutivamente expresso na glândula pineal
(Cecon et al., 2010; Ferreira et al., 2005; Fernandes et al., 2006,
2009; da Silveira Cruz-Machado, 2010; Carvalho-Sousa et al., 2011).
A ativação da glândula pineal por citocinas pró-inflamatórias e PAMPs
induz a translocação nuclear do fator de transcrição NF‑κB e inibe a
transcrição do gene da AA-NAT, com subsequente inibição da
produção de melatonina (da Silveira-Cruz Machado et al 2010,
Fernandes et al., 2006, Tamura et al., 2010). Por outro lado, quando o
NF-κB é ativado em células imunocompetentes como macrófagos,
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monócitos, células polimorfonucleares do colostro ou microglia há a
indução da transcrição do gene Aanat e a produção de melatonina
(Muxel et al., 2012, Pires-Lapa et al., 2013, Pinato et al., 2015).
Recentemente, demostrou-se que isto é devido à interação de dímeros
de NF-κB com sequências κB localizadas no promotor e primeiro
intron do gene que codifica a enzima AA-NAT (Muxel et al., 2012).
Deste modo, a alternância entre a produção pineal e extra-pineal de
melatonina cumpriria um papel duplo: no início, a supressão da
produção noturna de melatonina pela pineal facilitaria a migração de
neutrófilos e monócitos para o local da lesão e, na sequência, a
produção de melatonina por células imunocompetentes ativadas, tais
como macrófagos, participaria do processo de recuperação (revisto por
Markus et al., 2013). A volta da função pineal para o estado normal,
característico de indivíduos hígidos não e um processo passivo. A
ativação do eixo hipotálamo-pituitária‑adrenal (HPA) que leva a um
aumento tônico na quantidade de glicocorticoide circulante resulta em
uma inibição da via de sinalização NF-κB na pineal e uma volta para
a produção de melatonina noturna.

Melatonina e regulação da função imune
A

melatonina

(N-acetil-5-metoxitripatmina)

originalmente

descrita como hormônio da glândula pineal (Lerner et al., 1958) é o
principal hormônio sincronizador dos ritmos diários e sazonais em
vertebrados através da liberação noturna no sangue. É uma molécula
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altamente

ubíqua,

presente

entre

organismos

filogenicamente

distantes como plantas, bactérias e humanos e funcionalmente muito
versátil, com propriedade e efeitos antioxidantes, imunomoduladora e
oncostática (Hardeland & Poeggeler, 2003).
Em vertebrados, a melatonina acumula funções de defesa com
função de marcação do escuro (Hardeland & Fuhrberg, 2006; Tan et
al., 2010). Os primeiros relatos dos efeitos imunomodulatórios da
melatonina

foram

descritos

em

experimentos

nos

quais

os

pesquisadores observavam redução da capacidade imunológica após a
cirurgia de remoção da glândula pineal (Csaba and Barath, 1975). Já
os efeitos diretos da ação da melatonina foram comprovados quando
se demonstrou que a melatonina revertia a imunossupressão induzida
por antagonista de receptor -adrenérgico – que suprimia a síntese de
melatonina (Maestroni et al., 1986). Nesse sentido, confirmou-se
posteriormente

que

imunocompetentes

os

principais

expressam

os

órgãos

linfóides

receptores

e

específicos

células
para

melatonina (Calvo el al, 1995, Carrilo-Vico et al., 2003, GarciaPerganeda et al., 1999, Lopez-Gonzalez, 1993, Rafii-El-Idrissi et
al.,1995).
Com o desenvolvimento de anticorpos específicos para a
melatonina comprovou-se a existência de fontes extrapineais de
melatonina em vários órgãos revelando não ser um hormônio
exclusivo da glândula pineal. Em mamíferos, a melatonina é
produzida por diversas estruturas, já foi demonstrada no trato
gastrointestinal (Bubenik, 2002), na retina (Zmijewski et al., 2009),
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células epidérmicas (Slominski et al., 1996, 2002), na medula óssea
(Conti, 2006) e células imunocompetentes (Carrilo-Vico et al., 2004;
Pontes et al., 2006, 2007, Pires-Lapa, 2013). A produção extrapineal
pode ocorrer de maneira rítmica (retina) ou constitutiva (demais
tecidos).
Atualmente a produção de melatonina por células do sistema
imunológico é melhor compreendida e também reconhecida como
importante fonte de melatonina extrapineal. A melatonina ou enzimas
da via biosintética, que são conservadas (AA-NAT e ASMT/HIOMT), já
foram detectadas em vários tecidos, órgãos, e células imunes como
timo de rato e humano (Naranjo et al., 2007), medula óssea (Tan et
al., 1999, Conti et al., 2000), baço, leucócitos, (Gomez-Corvera et al.,
2009), células humanas mononucleares e polimorfonucleares do
colostro (Pontes e al., 2006, Pires-Lapa et al., 2013), macrófagos de
linhagem murina (Muxel et al., 2012), mastócitos (Maldonado et al.,
2010), células gliais (Pinato at al., 2014) e macrófagos do peritônio
(Martins et al., 2004).
A maior parte da literatura tem se concentrado em elucidar os
mecanismos e os efeitos da melatonina em linfócitos e relativamente
poucos estudos abordam a função da melatonina em células da
imunidade inata a citar: monócitos, macrófagos, microglia, células
dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos e células NK
(figura 3) (Calvo et al., 2013). Células da imunidade inata integram a
primeira linha de defesa contra microorganismos sendo responsáveis
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por destruí-los rapidamente e alertar o organismo para responder de
forma eficiente.

Figura 3. Resumo de ações da melatonina em células da imunidade
inata. Adaptado de Calvo e col. (2013).

Em especial, nesta tese optamos como alvo de investigação os
estudos da produção de melatonina e seus efeitos sobre a função de
macrófagos alveolares. No ambiente pulmonar o macrófago tem o
papel

de

partículas,

manutenção
como

a

da

vigilância

poluição,

sendo

contra

microrganismos

responsável

por

e

eliminar

patógenos e modular a resposta inflamatória (Hussel & Bell, 2014).
Os macrófagos pertencem ao sistema mononuclear fagocitário
que consiste em células especializadas e com função primária a
fagocitose

(Mosser

&

Edwards,

2008).

Os

macrófagos

estão
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virtualmente em todos os tecidos, e se diferenciam de células
periféricas mononucleares, que migram em condições de higidez ou
em resposta a um estímulo inflamatório (Dey et al., 2015). Também é
aceito que existe a proliferação local nos tecidos residentes a partir de
células

precursoras

formadora

de

colônia

que

pode

originar

macrófagos maduros. O melhor exemplo é a proliferação da microglia
no sistema nervoso central (Casano & Peri, 2015).
Vale ressaltar ainda, que existe uma classificação segundo o
fenótipo do macrófago que é polarizado pelo microambiente para
exercer funções específicas. A categorização clássica utilizava uma
escala linear, em que M1, macrófagos ativados representa um extremo
e M2, macrófagos ativados alternativos o outro (Mosser & Edwards,
2008). O M1 tem característica de alta atividade microbicida e
promove respostas Th1 mediadas por IL-12 enquanto macrófagos M2
suportam

funções

Th2

associadas,

desempenhando

papel

na

resolução da inflamação (Martinez et al., 2008). Essa classificação tem
sido rapidamente estendida de modo a aceitar que existem outros
tipos de macrófagos além desses dois extremos típicos. A principal
preocupação é admitir que a população M2 ainda se distingue em
alguns subtipos com diferenças importantes em sua fisiologia e
bioquímica. Neste sentido, propôs-se a divisão em 3 funções: defesa,
reparo, e imunoregulação, gerando, portanto populações que, em
analogia, formariam um espectro com diferentes características
fenotípicas (Mosser & Edwards, 2008).
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Os macrófagos reconhecem sinais de perigo ou dano através de
receptores TLRs, de reconhecimento de padrões (PPRs) e receptor de
interleucina 1(IL-1R), os quais sinalizam através da molécula
adaptadora MyD88 (do inglês, myeloid differentiation primary-response
gene 88).
PAMPS e DAMPS induzem a produção de melatonina em células
mononucleares do sangue, mononucleares do colostro, mastócitos,
macrófagos peritoneais e de linhagem murina (Pontes et al., 2006,
Muxel el al., 2012, Pires-Lapa et al., 2013). Como já foi abordado
anteriormente, dados de nosso grupo demonstraram que a síntese de
melatonina em células imunocompententes é alcançada através da
ativação do fator NF-κB (para revisão, Markus et al., 2013). A enzima
AA-NAT que converte serotonina em N-acetilserotonina possui sítios
kappa B que são diretamente regulados por este fator (Muxel et al.,
2012).
A melatonina secretada localmente tem um papel autócrino
importante aumentando a capacidade fagocítica de macrófagos
(Pawlek et al., 2005, Muxel et al., 2012, Pires-Lapa et a., 2013). Esse
efeito é perdido quando o receptor de melatonina MT2 é bloqueado
(Pires-Lapa et al., 2013). De outra forma, é preciso destacar que em
altas concentrações (micro- ou milimorar) a melatonina exerce efeitos
anti-inflamatórios, via inibição da via NF-κB (Xia et al., 2012).
Macrófagos ativados produzem citocinas como INF, IL1, IL-12 e TNF,
mediadores como o NO e prostaglandinas. A melatonina induz
redução

significativa

de

TNF

em

macrófagos

humanos

e

de
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camundongo (Lissoni et al., 1994), e de macrófagos RAW 264.7 via
ativação de TLR3 (Huang et al., 2008) bem como via TLR4 inibindo
TNF, IL-1 beta, Il-6, IL-8 e IL-10 (Xia et al., 2012). A melatonina
também reduz a ativação da enzima induzível de oxido nítrico (iNOS) e
consequentemente a produção de NO em macrófagos RAW 264.7
(Mayo et al., 2005).
Um dos mecanismos mais investigados e relevantes da ação da
melatonina na resposta imune inata envolve suas propriedades
antioxidantes. Esses efeitos podem ser vistos em altas concentrações
de melatonina e, geralmente obtidas através de adminstração
exógena, as quais incluem ação direta como “scavenger” de radicais
livres (Poeggeler et al., 2002) ou através da ligação com receptores
promovendo o aumento da atividade de enzimas antioxidantes (para
revisão Luchetti et al., 2010), resultando em um efeito protetor contra
danos oxidativos em tecidos alvo. A propriedade antioxidante da
melatonina considerada a função mais primitiva da molécula e, por
ser evolutivamente vantajosa, foi conservada por proteger organismos
simples contra os danos da oxidação (Hardeland & Fuhrberg, 2006;
Tan et al., 2010).
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2. Poluição do ar
Caracterizando a poluição atmosférica

O material particulado (MP) consiste em um conjunto de
poluentes que compõe uma mistura heterogênea de partículas
suspensas na atmosfera, que variam em tamanho, composição e
origem. Por sua complexidade essas partículas são classificadas
convencionalmente pela massa, uma vez que essa propriedade pode
predizer o transporte e remoção de partículas do ar, sua deposição no
sistema respiratório e associação com a composição química e sua
fonte (OMS, 2003).
O tamanho do particulado varia de nanômetros a micrômetros.
Usualmente esse material é classificado em três categorias (Brook et
al., 2004): partículas ultrafinas (PM0.1), finas (PM2.5) e grossas (PM10)
cujos diâmetros aerodinâmicos são, menores do que 0,1 m, 2,5 µm
e10 m, respectivamente.
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, isto é na
árvore traqueo-bronquial, enquanto as partículas finas podem chegar
até os alvéolos. Mais recentemente têm-se dado atenção considerável
às partículas ultrafinas, visto que representam a maior parte do MP.
Elas atingem os alvéolos em altas concentrações e podem passar para
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o sistema circulatório (Nemmar et al., 2001; Risom et al, 2005,
Wichmann & Peters, 2000).
Em geral as partículas consideradas finas, MP2,5, têm origem
principalmente da combustão de materiais fósseis enquanto as
partículas grossas, MP10, derivam de fontes naturais como solo e os
chamados bioaerosois (que podem conter endotoxinas de bactérias,
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. Estas
partículas têm vida curta, pois podem se aglomerar formando
partículas maiores ou mesmo sofrer processo de coalescência.

Poluição e inflamação
O papel da inflamação na patogênese de doenças pulmonares
causada por partículas de poluição é bem elucidado, sendo que mais
recentemente tem sido investigado e demostrado a geração de
respostas inflamatórias além do tecido pulmonar (Block & CalderónGarciduenas, 2009). A inalação de partículas ultrafinas induz
aumento de histamina no lavado brônquio-alveolar e no plasma
(Vermylen et al., 2005). A injeção endovenosa de MP0,1 promove
aumento do número de leucócitos e aumento da concentração
plasmática de fator TNF, interleucina (IL) IL-6 e leucotrieno B4,
sugerindo o desencadeamento de uma resposta inflamatória sistêmica
(Nemmar et al., 2009). As partículas podem além de induzir ativação
da resposta imune inata, passar as barreiras de proteção pulmonar e

38

I. Introdução
até mesmo hematoencefálica (BBB, do inglês Blood-Brain Barrier) e
produzir respostas locais e 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 são detectadas já em 5 minutos após inalação ou
por instilação (Nemmar et al., 2001a, b; Takenaka et al., 2001). Além
disso,

tem

sido

demonstrado

que

as

pequenas

frações

de

nanopartículas inaladas podem chegar ao cérebro (Elder et al., 2006;
Oberdorster et al., 2004). Um mecanismo possível é alcançar o
cérebro através do epitélio nasal olfactivo translocando ao longo do
nervo olfactivo ou diretamente por deposição sobre os espaços
alveolares e cruzar a barreira epitelial do pulmão e a barreira hematoencefálica (Oberdorster et al., 2004, Peters et al., 2006) e, portanto,
também estar acessível a glândula pineal.
Partículas ultrafinas induzem respostas pró-inflamatórias no
tecido cerebral. A administração intratraqueal de DEP em ratos induz
aumento dos níveis de TNF tanto no soro como em todo o cérebro
(Levesque et al., 2011). Van Berlo e colaboradores (2010) mostram
que uma única exposição ao material particulado do diesel induz
mudanças de expressão gênica no cérebro de ratos como a expressão
da ciclooxigenase-2 (COX-2) e citocromo P450 1A1 (CYP1A1), de forma
mais pronunciada na hipófise. Em camundongos a exposição ao
material particulado fino/ultrafino por duas semanas induz ao
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aumento significativo de TNF, IL-1α, e do fator de transcrição nuclear
kappa B (NF-κB) no cérebro (Campbell et al., 2005).

Mecanismos da resposta inflamatória
O mecanismo de ação pelo qual o MP induz respostas
inflamatórias envolve vias moleculares usadas por PAMPS e DAMPS
desencadeando a ativação da resposta imune inata e adaptativa
(Miyata & van Eeden, 2011) (figura 4). TLRs são os principais
sensores da resposta imune inata, receptores de membrana celular
intracelulares
expressos

que

por

reconhecem

patógenos

padrões

(Medznikov,

moleculares
2001).

específicos

Recentemente,

acumulam-se evidências que demostram que TLRs não são apenas
ativados por PAMPS, mas moléculas endógenas liberadas durante
lesão tecidual (Kawai & Akira, 2006; Park et al., 2004; Vollmar et al.,
2010; Lee et al., 2013) e também por moléculas exógenas como as
partículas

ambientais,

colocando

um

papel

importante

desses

receptores na resposta inflamatória induzida pelo material particulado
do ar (Myata & van Eeden, 2011).
A família de receptores TLR em roedores é formada por 13
subtipos. Cada um dos subtipos tem seletividade para alguns PAMPs,
por exemplo, fungos e parasitas reconhecem TLR2, enquanto TLR4
reconhece o lipopolissacarídeo (LPS) da membrana celular de
bactérias gram-negativas, e TLR5 reconhece a flagelina do flagelo das
mesmas bactérias (Kawai & Akira, 2006). Em adição aos receptores de
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membrana, existem receptores intracelulares (TLR3, TLR7, TLR9 e
TLR13) que reconhecem ácidos nucléicos de vírus, bactérias e padrões
moleculares liberados de células mortas (Takeda & Akira, 2004). De
maneira comum os estudos envolvendo TLRs e o material particulado
demostraram uma participação essencial de TLR2 e TLR4 na
mediação dos efeitos inflamatórios do MP (Soukup et al., 2001; Becker
et al., 2004, 2005; Shoenfelt et al., 2009; Kampfrath et al., 2011;
Zhao et al., 2012; Lucas & Maes, 2013). A produção de citocinas
induzidas por partículas (MP2.5-10) é dependente da ativação de
receptores TLR2/4 em células epiteliais das vias respiratórias
humanas (Becker et al., 2004), em macrófagos (Becker et al., 2005;
Shoenfelt et al., 2009) e em células de Kupffer (Tan et al., 2009).
Ambas as respostas inflamatórias são dependentes da expressão da
via de sinalização mediada pelo adaptador intracelular MyD88
(figura4), compartilhado pelos receptores TLR2 e TLR4. As partículas
de poluição também são conhecidas por regular a expressão destes
receptores, induzindo dowregulation da sinalização de TLR2 / 4
(Becker et al., 2005), sugerindo que estes receptores podem ser
explorados como potenciais marcadores de poluição ambiental nessas
células (Williams et al., 2007).
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Figura 4. Mecanismos de sinalizaçãodo material particulado do ar.
Partículas não associadas a algum material biológico são fagocitadas por
reconhecimento independente de opsonização e capazes de ativar receptores
do tipo scavenger, aquelas que contem são opsonizadas por opsoninase
endocitadas por vias envolvendo receptor Fc e receptor de complemento
CR3. A via Myd88 é ativada pelo reconhecimento de TLR4 podendo também
ser ativada por estresse oxidativo induzindo ativação da via de transcrição
NF-κB e AP-1.

Diesel
O material particulado derivado da combustão do diesel (DEP –
do inglês, diesel exhaust particles) consiste de partículas finas (<2.5
μm) e inclui também uma grande quantidade de partículas ultrafinas
(< 0.1 μm). Essas partículas são basicamente compostas de um
centro

de

carbono

elementar

(80%)

adsorvidos

de

compostos

orgânicos, principalmente hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(HAPs) (Hiura et al., 1999, Penning et al., 1999, Li et al., 2002) e de
sulfatos, nitratos, metais, em menor proporção (Fe, Ni, Cr, Cu, Cd, Pb
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e V) e outros elementos. Todos componentes são considerados
potencialmente tóxicos (Costa & Dreher, 1997, Adamson et al., 2000,
Gavett et al., 2003, Pierdominici et al., 2014).
Devido ao pequeno tamanho das partículas, o DEP é inalável,
podendo alcançar os alvéolos e translocar para a circulação. Em
especial as partículas ultrafinas após a deposição nos pulmões,
podem escapar da vigilância de macrófagos alveolares e ganhar acesso
ao interstício pulmonar e assim atingir a circulação via órgãos
linfoides ou atravessar a barreira endotelial (Oberdorster et al., 2002).
A exposição ao diesel prejudica a função imunológica, aumenta
a susceptibilidade alérgica, gera inflamação pulmonar e sistêmica, e
aumenta a responsividade de vias aéreas (Nemmar et al., 2003, 2007,
2009, Maier et al., 2008; Ema et al., 2013, Wichmann, 2007; GerlofsNijland et al., 2010, Sawyer et al., 2010).

Poluição atmosférica de São Paulo: utilizando o
concentrador de partículas
Os estudos que utilizam partículas artificiais ou através da
recuperação de partículas ambientais por meio da coleta de filtros
pouco representam sobre a complexidade do meio atmosférico, neste
último caso, alterando as propriedades químicas e físicas do material
particulado (Martins, 2010). Com o propósito de superar as limitações
metodológicas sobre os estudos de poluição ambiental e a saúde foi
desenvolvido o sistema de concentração de partículas que simula
condições reais da atmosfera local com modelos de inalação. O
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concentrador de partículas (CPA) foi desenvolvido pela Escola de
Saúde Pública da Universidade de Harvard e adquirido e montado
pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental (LPAE) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). Neste
sistema, utilizado no presente trabalho, os animais são mantidos em
câmaras durante o período experimental circulando livremente e
respirando

espontaneamente,

dessa

forma

minimizando

a

manipulação e limitações de ensaios com sedação e intubação
traqueal.
A estrutura do concetrador é formada por impactadores virtuais
montados em série. O ar de São Paulo é captado, esses impactadores
aceleram o fluxo de ar dirindo-o para uma passagem estreita
enquanto

é

aplicado

perpendicularmente

um

vácuo

de

alta

intensidade que resulta na remoção de partículas ultrafinas de baixa
densidade e de ar, o material particulado fino passa pelo sistema de
concentração e segue para a câmara de exposição (Sioutas et al.,
1995). Dessa forma, os animais respiram o mesmo ar da atmosfera de
São Paulo, mas com material particulado concentrado, permitindo
estudos sobre o efeito agudo da poluição em poucas horas.
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Considerações finais:
Diferentes evidências tomadas em conjunto indicam que além
de gerar injúria localmente, nos pulmões, os poluentes podem
também alterar outros órgãos, inclusive aqueles situados no SNC,
como a glândula pineal. Nesse contexto, o material particulado surge
como um novo agente ambiental capaz de ativar o Eixo ImunePineal. A glândula pineal pode ser apontada como um alvo notável
para

estas

partículas,

uma

vez

que

fica

fora

da

barreira

hematoencefálica e é capaz de reconhecer diversos mediadores
inflamatórios que alteram a produção de melatonina. Ainda, é
importante mencionar que a pineal expressa os receptores que,
potencialmente, reconhecem o material particulado, assim como
receptores para citocinas pró-inflamatórias que são induzidas pela
exposição ao ar poluído. Nesse trabalho, buscamos entender se o
material particulado da atimosfera poluída da cidade o ar de São
Paulo é capaz de alterar a função da glândula pineal e, assim como
uma resposta da ativação do Eixo Imune-Pineal, reduzir a melatonina
plasmática noturna. Macrófagos alveolares são essenciais para a
remoção de partículas inaladas e micróbios nas vias aéreas inferiores
(Hiraiwa e Van Eeeden, 2013, Hussell & Bell, 2014). Nossa pergunta
também foi determinar se as células que interagem diretamente com o
material particulado do ar produzem melatonina em resposta a
poluição e o efeito dessa indolamina na função de macrófagos.
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Em resumo, mostramos que a glândula pineal, é um alvo para o
material particulado, que reduz a produção circadiana de melatonina
devido à inibição da expressão da enzima chave neste processo, a AANAT. Considerando a importância da melatonina noturna no controle
da migração de leucócitos da circulação para os tecidos periféricos
(Lotufo et al., 2001, 2006, Marçola et al., 2012), a interferência na
fisiologia pineal pela poluição do ar pode predispor o organismo para
iniciar respostas inflamatórias indesejáveis. Por outro lado, a
produção de melatonina extra-pineal por macrófagos pode ser um
mecanismo próprio de defesa, reduzindo danos celulares e a
exacerbação da resposta inflamatória gerada pelo ar material
particulado. Portanto, a ativação do Eixo é essencial para que ocorra a
montagem e resolução eficiente da resposta inflamatória em modelo
inflamatório de poluição atmosférica.
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Padrões moleculares associados à patógenos (PAMPs) e
citocinas pró-inflamatórias ativam o Eixo Imune-Pineal promovendo
uma alternância temporária da síntese de melatonina da glândula
pineal para células imuno-competentes. Esta regulação é mediada
pela ativação do fator de transcrição factor nuclear kappa B (NF-kB),
que de acordo com contexto fisiológico controla a transcrição do gene
que

codifica

a

enzima-chave

na

síntese

de

melatonina

(arilalquilamina-N-acetiltransferase, AA-NAT), e altera a função da
melatonina de cronobiótica a reguladora de respostas inflamatórias.
Nosso objetivo foi investigar se a poluição do ar, um importante fator
inflamatório ambiental é capaz de acionar o Eixo Imune-Pineal.
Investigamos o efeito de partículas concentradas finas (<2,5 mm) na
síntese de melatonina noturna em ratos, e o efeito de partículas
isoladas derivadas diesel (DEP) na síntese de melatonina por células
RAW 264.7 e macrófagos pulmonares. A exposição ao PM aumentou a
translocação nuclear de NF-κB e reduziu a expressão pineal de AANAT e a concentração de melatonina plasma. Em contraste, a DEP
leva a uma translocação transitória de NF-κB em macrófagos
resultando na expressão de AA-NAT e a síntese da melatonina. Nós
confirmamos que a ativação de elementos kappa B no gene Aa-nat foi
responsável por sua transcrição. Em conclusão, a poluição do ar, o
que pode ser considerado um agente de sinalização de perigo, ativa o
eixo imune-pineal, reduzindo a síntese da melatonina pineal noturno,
e ativando a produção de melatonina por macrófagos.
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Abstract
Pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and próinflammatory cytokines activate the Immune-Pineal Axis promoting a
temporary shift of melatonin synthesis from the pineal gland to
immune-competent cells .This shift is mediated by the activation of
the transcription factor nuclear factor kappa B (NF-κB ), which
according to the cell milieu inhibits or induces the transcription of the
gene

that

codifies

the

key

enzyme

in

melatonin

synthesis

(arylalkylamine-N-acetyltransferase, AA-NAT), and alters melatonin
function from chronobiotic to a regulator of inflammatory responses
Our aim is to investigate whether air pollution, an important
environmental danger-associated molecular pattern, triggers the
immune-pineal axis. We investigated the effect of urban fine
concentrated particulate matter (PM2.5, <2.5 µm) on the nocturnal
melatonin synthesis in rats, and the effect of isolated derived diesel
particles (DEP) on melatonin synthesis by RAW 264.7 cells, a model
for

studying

macrophages.

PM

exposition

increased

nuclear

translocation of NF-κB and reduced the pineal expression of AA-NAT
and plasma melatonin concentration.

In contrast, DEP leads to a

transient translocation of NF-B in RAW 274.6 cells resulting in the
expression of AA-NAT and the synthesis of melatonin. We confirmed
that the activation of B elements in aa-nat gene was responsible for
its transcription. In conclusion, air pollution, which can be considered
a

danger-signalizing

agent,

activates

the

immune-pineal

axis,

reducing nocturnal pineal melatonin synthesis, and activating the
production of melatonin by macrophages.
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