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RESUMO
Silva-Junior JS. Os efeitos do treinamento físico aeróbio sobre a síntese de melatonina pineal
de ratos. [dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.
A glândula pineal é a responsável pela síntese e secreção do hormônio melatonina, que por
sua vez participa na organização temporal de ritmos biológicos atuando como mediadora
entre o ciclo claro / escuro ambiental e os processos fisiológicos regulatórios incluindo a
modulação dos ciclos de atividade / repouso e sono / vigília, dentre outros. A síntese de
melatonina é controlada pela liberação noturna de noradrenalina pelos axônios dos neurônios
pós-ganglionares simpáticos que inervam a glândula pineal. Sua produção pode ser modulada
ainda por outras regiões do sistema nervoso central e por vários constituintes do sistema
peptidérgico. O exercício físico promove um aumento significativo na atividade dos
neurônios simpáticos periféricos e, consequentemente, na liberação de noradrenalina.
Sabendo-se desse aumento, imaginou-se que o exercício físico poderia modular a liberação de
noradrenalina pela inervação simpática da glândula pineal, e, portanto, modularia a síntese de
melatonina. Porém parece não existir um consenso acerca desse assunto. Com isso, sabendo
dessa controvérsia e que tanto o diabetes farmacologicamente induzido por estreptozotocina,
quanto o processo fisiológico de envelhecimento diminuem significativamente a síntese de
melatonina pineal e plasmática em ratos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do
treinamento físico aeróbio sobre a síntese de melatonina pineal em ratos sob várias condições
(adultos saudáveis, animais idosos e animais diabéticos tipo 1 não tratados). Para isso, foram
utilizados ratos da linhagem Wistar divididos em dois grandes grupos, sendo que um realizou
o protocolo de treinamento com duração de 8 semanas e o outro de 5 semanas. No primeiro
grupo os animais foram divididos em: Adultos Sedentários (AS); Adultos Treinados (AT);
Idosos Sedentários (IS); Idosos Treinados (IT). Enquanto que no segundo foram divididos
em: Controles Sedentários (CS); Controles Treinados (CT); Diabéticos Sedentários (DS);
Diabéticos Treinados (DT). Após a eutanásia, realizada em ZTs (Zeitgeber Time) específicos,
as glândulas pineais foram retiradas para avaliação do conteúdo de melatonina, atividade da
enzima AANAT e a expressão gênica das enzimas envolvidas na síntese de melatonina, assim
como dos receptores adrenérgicos (β1, α1). Os animais adultos treinados não apresentaram
diferença na produção de melatonina ao longo da escotofase, e os animais diabéticos não
apresentaram diferença na atividade da AANAT nos ZTs 18 e 21. Porém os animais idosos
apresentaram um aumento na atividade da enzima AANAT e uma maior expressão gênica do
receptor beta adrenérgico no ZT 18. Em conclusão, o treinamento físico aeróbio não altera a
síntese de melatonina pineal nos animais adultos e nos diabéticos, mas possivelmente
aumenta nos animais idosos treinados, através do aumento da expressão do receptor β1
adrenérgico e da atividade da enzima passo limitante na síntese de melatonina, a AANAT.
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ABSTRACT
Silva-Junior JS. Effects of the aerobic exercise training on pineal melatonin synthesis in rats.
[Masters thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2015.
The pineal gland is responsible for melatonin synthesis and secretion, which in turn
participates in the temporal organization of biological rhythms acting as a mediator between
the light / dark environmental and regulatory physiological processes including modulation of
sleep / activity and sleep / wake cycles, among others. Melatonin synthesis is controlled by
the nocturnal release of norepinephrine by the axons of sympathetic postganglionic neurons
innervating the pineal gland. Its production can be modulated by yet other regions of the
central nervous system and various constituents of the peptidergic system. The exercise
promotes a significant increase in the activity of peripheral sympathetic neurons and
consequently the release of noradrenaline. In this way, the exercise could modulate the release
of noradrenaline by the sympathetic innervation of the pineal gland, and thus modulate
melatonin synthesis. Nonetheless, melatonin synthesis modulation by exercise is still
controversial. On the other hand, both streptozotocin-induced diabetes and the physiological
aging process significantly decrease the pineal synthesis and plasma melatonin concentration
in rats. The aim of this study was to evaluate the effects of aerobic exercise training on pineal
melatonin synthesis in rats under various conditions (healthy adults rats, aged ones and
untreated type 1 diabetic animals). Wistar rats were randomly assigned to the following
groups, 1) 8-week training period: Sedentary Adult (AS); Trained Adult (AT); Sedentary
Aged (IS); Trained Aged (IT), and 2) 5-week training period: Sedentary Control (CS);
Trained Control (CT); Sedentary Diabetic (DS); Trained Diabetic (DT). After euthanasia at
ZT18, the pineal glands were removed for evaluation of the melatonin content, AANAT
enzyme activity and gene expression of the enzymes involved in melatonin synthesis, as well
as the adrenergic receptors (β1, α1). Trained adult animals showed no difference in melatonin
production throughout the scotophase and the diabetic animals showed no difference in the
AANAT activity at ZTs 18 and 21. Aged animals showed an increase in AANAT enzyme
activity and increased gene expression of beta adrenergic receptor at ZT 18. In conclusion, the
aerobic exercise does not alter pineal melatonin synthesis in adult animals and in diabetic
ones, but possibly increases it in trained aged animals by increasing the β1 adrenergic
receptor expression and the AANAT activity, the rate limiting enzyme in melatonin synthesis.

Keywords: Pineal gland. Melatonin synthesis. Exercise training.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 A glândula pineal e a síntese de melatonina
A

glândula

pineal,

também

denominada

de

órgão

pineal,

origina-se,

embriologicamente, de uma evaginação dorsal do teto do terceiro ventrículo e no cérebro
adulto constitui, junto com os núcleos habenulares, a maior parte do epitálamo (EKSTROM;
MEISSL, 2003).
Nos roedores, a glândula pineal apresenta três porções distintas que formam o
complexo pineal: pineal profunda, pedúnculo pineal e pineal superficial. A pineal profunda,
ou lâmina intercalar, está localizada entre as comissuras posterior e habenular, delimitando
uma região ventricular chamada de recesso pineal, e da sua porção dorsal emerge o pedúnculo
pineal que se comunica com a pineal superficial (MOLLER, 1992).
A glândula pineal é a responsável pela síntese e secreção do hormônio melatonina, que
participa na organização temporal de ritmos biológicos atuando como mediadora entre o ciclo
claro / escuro ambiental e os processos fisiológicos regulatórios incluindo a regulação
endócrina da reprodução (GOLDMAN, 2001), na regulação do sistema cardiovascular, em
particular da pressão arterial (MCKINLEY et al., 1990), na regulação de ciclos de atividaderepouso e vigília-sono (ARMSTRONG, 1989) e do sistema imunológico (FRASCHINI et al.,
1990), além de desempenhar uma importante função fisiológica regulatória no metabolismo,
influenciando inúmeros fatores ligados ao balanço energético (CIPOLLA-NETO et al., 2014).
Em mamíferos a produção de melatonina ocorre no período noturno, apresentando um
ritmo de 24 horas (circadiano). Os processos de produção e secreção de melatonina pineal
limita-se à fase de escuro do ciclo diário de iluminação ambiental, tendo a sua duração
variável de acordo com a duração sazonal da noite (CIPOLLA-NETO; AFECHE, 2012),
atribuindo à glândula pineal o papel fisiológico de sinalizar para o meio interno, através da
presença e ausência diária da melatonina na circulação e nos diversos líquidos corpóreos, se é
noite ou dia no meio exterior e, a partir da duração do seu perfil secretório noturno, qual é a
estação do ano (CIPOLLA-NETO et al., 1999).
A melatonina é uma idolamina (N-acetil-5-metoxitriptamina), derivada do aminoácido
triptofano, de peso molecular 232,3 Da. A cadeia bioquímica de síntese de melatonina começa
com o aminoácido triptofano, que, através da enzima triptofano hidroxilase, é convertida em
5-hidroxitriptofano (5-HTP). Este, sob a ação da descarboxilase de L-aminoácidos
aromáticos, é transformado em serotonina (5-HT). A serotonina é convertida em N-
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acetilserotonina (NAS) pela ação da enzima arialquilamina-N-acetiltransferase (AANAT), e a
NAS, oximetilada pela enzima hidroxi-indoloximetiltransferase (HIOMT), também chamada
de acetilserotonina-oximetiltransferase (ASMT), dá origem à 5-metoxi-N-acetiltriptamina,
conhecida como melatonina (CIPOLLA-NETO; AFECHE, 2012) (Figura 1).
Figura 1 – Representação da via de síntese da melatonina

Representação dos indóis e das enzimas envolvidos na síntese da melatonina pineal (adaptado de CIPOLLANETO; AFECHE, 2008).

A síntese de melatonina é controlada por uma via neural que se inicia no núcleo
paraventricular hipotalâmico (NPH) que, a partir de projeções diretas e indiretas, se conecta
com os neurônios pré-ganglionares simpáticos da coluna intermédio lateral da medula
espinhal (IML). Esses neurônios, por sua vez, projetam-se sobre o gânglio cervical superior
(GCS) e deste, dá-se origem a inervação simpática que caminha pelos nervos conários, ramos
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dos carotídeos internos, que controla, na glândula pineal, a síntese de melatonina. Destas
terminações simpáticas há a liberação de noradrenalina nos interstícios da glândula,
estimulando a síntese de melatonina, através da interação com os adrenoreceptores β e α
(KAPPERS, 1960) (Figura 2).
Figura 2 – Vias neurais responsáveis pelo controle diário da síntese de melatonina

A síntese de melatonina é controlada por um sistema neural com origem no núcleo paraventricular hipotalâmico
que, por sua vez, é temporizado pelo sistema de temporização circadiano, representado pelas projeções dos
NSQs. Estes são sincronizados pela variação da luminosidade diária do ciclo claro-escuro ambiental captada pela
retina. Esse sistema garante que a síntese da melatonina se dê apenas na fase escura. NSQs: núcleos
supraquiasmáticos; PVN: núcleo paraventricular hipotalâmico; IML: coluna intermédio lateral da medula
espinhal; GCS: gânglio cervical superior; P: pineal; NOR: noradrenalina (Adaptado de CIPOLLA-NETO;
AFECHE, 2008).

Porém, sabe-se que a síntese se dá apenas durante a noite e isso se deve ao controle
temporizado exercido pelos núcleos supraquiasmáticos (NSQs). Os NSQs estão sincronizados
ao ciclo de iluminação ambiental através da via retino-hipotalâmica. Durante a noite a
atividade neural dos NSQs que inervam o núcleo PVH é predominantemente glutamatérgica,
ou seja, há estimulação do PVH e ocorre a liberação de noradrenalina no interstício da
glândula e consequentemente, ocorre a produção de melatonina. Já durante o dia, a luz
captada pela via retino-hipotalâmica faz com que a atividade dos NSQs em sua projeção para
o núcleo PVH seja predominantemente gabaérgica, inibindo a liberação de noradrenalina na
glândula pineal.
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Dessa forma, pode-se associar, não importando se a espécie é de atividade diurna ou
noturna, a atividade neural gabaérgica nos NSQs e a não produção de melatonina ao dia e, a
ausência ou redução dessa atividade juntamente com o aumento da atividade glutamatérgica e
com a produção de melatonina à noite (CIPOLLA; AFECHE, 1992; MOORE; SPEH; CARD,
1995).
A ativação noturna da via neural de projeção periférica para a glândula pineal induz a
liberação de noradrenalina nas proximidades dos pinealócitos, os quais apresentam receptores
α e β-adrenérgicos. Da interação com os receptores β (subtipo β1) há indução do aumento do
AMPc intracelular através da ativação de uma proteína G estimulatória (Gs) e da enzima
adenilato ciclase (AC1). A ativação dos receptores α (subtipo α 1B) ativa uma proteína Gq
ligada à estimulação da fosfolipase C (PLC), a qual promove a hidrólise de fosfoinositídios de
membrana, gerando IP3 e diacilglicerol. O IP3, atuando em seus receptores no retículo
endoplasmático, induz a liberação do cálcio desses estoques, tendo como consequência um
aumento do cálcio intracitoplasmático. O aumento do cálcio induzido por noradrenalina
caracteriza-se por um pico seguido de um platô (SCHAAD et al., 1995). O cálcio e o
diacilglicerol ativam a proteína quinase C (PKC), a qual potência o aumento do AMPc já
induzido pela estimulação β-adrenérgica. Este efeito pode ocorrer pela fosforilação da
adenilato ciclase ou da proteína Gs (BORJIGIN; WANG; SNYDER, 1995; CHIK; HO;
KLEIN, 1988; KLEIN; SUGDEN; WELLER, 1983; SUGDEN et al., 1985; SUGDEN;
KLEIN, 1988; VANECEK et al., 1985).
No rato, o AMPc ativa a proteína quinase A (PKA) do tipo 2, (MARONDE et al.,
1999a) a qual fosforila um fator de transcrição, a proteína CREB (“cAMP response element
binding”). Esta, por sua vez, se liga ao sítio CRE na região promotora do gene da AANAT,
induzindo a transcrição seguida pela tradução citoplasmática da enzima (CHIK et al., 2007;
KLEIN, 2007) (Figura 3).
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Figura 3 – Vias de sinalização da noradrenalina nos pinealócitos de ratos

A noradrenalina, presente no interstício da glândula, age nos receptores adrenérgicos β1 e α1 estimulando uma
cascata de sinalização intracelular que culmina na produção de melatonina. (Adaptado de Maronde e Stehle,
2007).

Quando a AANAT está fosforilada ocorre a sua ligação com a proteína 14-3-3 zeta,
ligação essa que se dá através do sítio da enzima fosforilado pela PKA, formando então, um
complexo AANAT-14-3-3 (GANGULY et al., 2001). A estimulação adrenérgica induz
também a síntese de fatores de transcrição negativos na glândula pineal, sendo um dos mais
importantes o ICER (“inducible cAMP early repressor”), que tem um papel inibitório mais
tardio da transcrição do gene da AANAT. O RNA mensageiro do ICER exibe um ritmo
circadiano na pineal do rato, com um pico na segunda metade da noite, precedendo o declínio
da síntese de melatonina. Além do ICER, o AMPc estimula a síntese de outros fatores de
transcrição negativos, como o Fra-2 (“Fos–related antigen-2”) e JunB, que também poderiam
estar promovendo a queda circadiana da atividade da AANAT (BALER; KLEIN, 1995;
SPESSERT et al., 2000).
O passo final da produção de melatonina ocorre quando a enzima hidroxindol-O
metiltransferase (HIOMT, também chamada de acetilserotonina-oximetiltransferase – ASMT)
transforma a N-acetilserotonina (NAS) em melatonina (SIMONNEAUX; RIBELAYGA,
2003).
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1.2 Enzimas da via de síntese de melatonina

1.2.1 Triptofano hidroxilase

A enzima TPH é a responsável pela conversão de triptofano em 5-hidroxitriptofano,
enzima passo-limitante na síntese da serotonina e consequentemente na via de biossíntese da
melatonina. Na glândula pineal do rato, a enzima TPH apresenta um ritmo circadiano de
atividade, com valores mais elevados no período noturno, fazendo com que a síntese de 5hidroxitriptofano concentre-se durante a noite. A concentração de triptofano na pineal é muito
elevada, sendo maior do que em qualquer outra parte do sistema nervoso central. O transporte
de triptofano no sistema nervoso central se dá através de um sistema de transporte de
aminoácidos neutros, e assim, um sistema semelhante a esse poderia carregar o triptofano para
o interior dos pinealócitos (GUTIERREZ et al., 2003; SUGDEN et al., 1989).
Esse aumento da atividade de cerca de 2 vezes durante a noite deve-se tanto à sua
síntese aumentada, pela indução de transcrição gênica e síntese protéica, como à ativação da
enzima por fosforilação (BESANÇON et al., 1996; SHIBUYA; TORU; WATANABE, 1977).
A PKA, através da fosforilação da proteína CREB promove a transcrição da enzima TPH
(EHRET, PEVET; MAITRE, 1991; SHEIN; WURTMAN, 1971). A fosforilação da TPH
pode ser feita pela PKA, pela quinase dependente de cálcio e calmodulina (CaMK) e pela
PKC (EHRET et al., 1989; EHRET; PEVET; MAITRE, 1991; JOHANSEN et al., 1995,
1996; SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003).
A regulação da atividade da TPH também ocorre pela associação com a proteína 14-33. A TPH fosforilada pela CaMK, PKC ou pela PKA liga-se à proteína 14-3-3, aumentando
assim, a sua atividade e impedindo a sua desfosforilação (BANIK et al., 1997; ICHIMURA et
al., 1987, 1995; KLEIN et al., 2003).

1.2.2 Arilalquilamina-N-acetiltransferase

A enzima AANAT é uma enzima instável e a manutenção de sua atividade depende de
muitos fatores. O aumento da transcrição dessa enzima é em torno de cem a cento e cinquenta
vezes o que repercute em uma maior quantidade da proteína e da sua atividade, que pode
chegar a valores de dez a cem vezes superior àqueles registrados na fase clara do dia
(ROSEBOOM et al., 1996). A elevação do mRNA da AANAT está condicionada ao início da
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fase escura e, portanto, ao início da liberação de noradrenalina nos adrenoceptores α1 e β1 dos
pinealócitos, reforçando a natureza endógena dessa oscilação (RIBELAYGA et al., 1999).
Quando cessa a estimulação simpática, ou se administram antagonistas adrenérgicos
ou se submete o animal a uma fotoestimulação no meio da noite, a atividade da AANAT cai
com uma meia vida de aproximadamente 3 minutos (DEGUCHI; AXELROD, 1972a;
KLEIN; WELLER, 1972; KLEIN et al., 1978; PARFITT; WELLER; KLEIN, 1976). A
presença da CREB fosforilada é muito importante também para a manutenção da atividade da
AANAT, pois, quando a CREB é desfosforilada, se tem uma rápida queda na atividade da
enzima (KLEIN; ROSEBOOM; COON, 1996; KOCH et al., 2003; ROSEBOOM; KLEIN,
1995; TAMOTSU et al., 1995).
A AANAT é uma enzima instável e, no rato, a partir da fosforilação pela PKA do
subtipo 2 ocorre a sua ligação com a proteína 14-3-3, formando um complexo AANAT/14-33. Um importante regulador do complexo AANAT/14-3-3 é o nível de AMPc. Além desse
mecanismo de proteção da AANAT, é importante ressaltar a importância da proteólise
proteassomal na regulação da mesma. Essa associação com a proteína 14-3-3 é um
mecanismo de proteção, para evitar a sua degradação por proteólise proteassomal (KLEIN et
al., 2002).
Em 1999 caracterizou-se a presença de componentes da via da MAPK, como Raf1,
Mek1 e as isoformas da MAPK que puderam ser encontradas nos pinealócitos. O aumento do
GMPc, e a ativação da PKG pela NOR, contribui para a ativação dessa via (HO;
HASHIMOTO; CHIK, 1999). Anos depois dessa constatação, viu-se que os membros da
família da MAPK, como p42/44MAPK e p38MAPK, não só estão presentes na glândula, mas
também contribuem para a regulação da atividade da AANAT (CHIK et al., 2004). Cada uma
dessas proteínas supracitadas age de forma distinta na glândula pineal para a regulação da
AANAT e síntese de melatonina. A p42/44MAPK é ativada de forma rápida e transiente pela
via Nor/GMPc/PKG. A ativação dessa proteína pode contribuir para o aumento da atividade
da AANAT. Já a p38MAPK é dependente da via Nor/AMPc/PKA e consequente aumento do
Ca2+ intracelular. A p38MAPK é responsável por limitar a amplitude e duração da resposta da
AANAT ao estímulo noradrenérgico, seja por diminuir a tradução ou aumentar a degradação
da AANAT (HO et al., 2006).

24

1.2.3 Hidroxindol-O-metiltransferase (Acetilserotonina-oximetiltransferase)

A HIOMT, última enzima da via de síntese de melatonina, é uma enzima controversa e
até hoje de difícil compreensão. Essa enzima pode ser regulada tanto por uma via adrenérgica,
quanto por uma via peptidérgica. A atividade da HIOMT não é estimulada em curto prazo por
noradrenalina, como já se viu para a AANAT, e nem por outras substâncias que regulam a
síntese de melatonina, como o polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP), polipeptídeo ativador
da adenilatociclase hipotalâmica (PACAP) e dibutiril AMPc (análogo do AMPc). Já o
neuropeptídeo Y (NPY) é capaz de aumentar a atividade da HIOMT potencializando a síntese
de melatonina. Esse efeito estimulatório se dá pelo influxo de cálcio na célula
(SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003).
A atividade da enzima HIOMT no período noturno apresenta um aumento de 1,5
vezes, enquanto o seu RNAm tem um aumento de 2 vezes (RIBELAYGA et al., 1999;
SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003).

1.3 Moduladores da síntese de melatonina pineal

Autores demonstram que várias substâncias podem modular a síntese de melatonina.
Uma dessas substâncias é a angiotensina, substância produzida pela astroglia. A angiotensina
é capaz de modular a atividade da enzima TPH1 via receptor angiotensina 1 (AT1),
evidenciando a importância do sistema renina-angiotensina na glândula pineal, além de pôr
em evidência a função neuromoduladora dos astrócitos que sintetizam o angiotensinogênio
(precursor da angiotensina) (BALTATU et al., 2002).
A insulina também é uma dessas substâncias moduladoras. Ao se ligar ao receptor de
insulina (IR) ela promove a fosforilação do receptor e de seu substrato (IRS-l), ativando o
fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) que por sua vez aumenta a atividade da AANAT através de
mecanismos pós-transcricionais, potencializando os efeitos produzidos pela NOR (GARCIA
et al., 2008).
Outra substância é o neuropeptídio Y, que liberado pelo folheto intergeniculado
talâmico (IGL) e co-localizado com a NOR no terminal simpático, pode modular a síntese de
melatonina. Este neurotransmissor age através de mecanismos pré-sinápticos através dos
receptores Y2 localizado no terminal simpático que inerva a glândula, modulando a liberação
e disponibilidade de NOR. Pós-sinapticamente, age por meio dos receptores Y1 situado na
membrana do pinealócito, diminuindo o AMPc e consequentemente, diminuindo a síntese de
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melatonina. Apesar dessa resposta o NPY é capaz de aumentar a atividade e o RNAm da
HIOMT (SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003).
O polipeptídeo ativador da adenilato ciclase hipotalâmica (PACAP) é liberado pelo
gânglio trigeminal e o polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) pelo gânglio pterigopalatino,
ambos são responsáveis em aumentar a síntese de melatonina via receptores PAC1/VPAC1 que
promove o aumento da adenilato ciclase, AMPc, atividade e RNAm da AANAT e RNAm da
HIOMT (SIMONNEAUX; RIBELAYGA, 2003).
Além do envolvimento desses neurotransmissores na estimulação da produção de
melatonina, outras substâncias estão envolvidas no mecanismo de inibição, como o glutamato.
Para que essa substância seja liberada, viu-se necessário que a acetilcolina aja sobre
receptores nicotínicos (nAchR), disparando então, o aumento da condutância de Na+ que
acaba por despolarizar a membrana do pinealócito. Essa despolarização gera o aumento de
Ca2+ intracelular através da abertura de canais de Ca2+ do tipo L dependente de voltagem. Esse
aumento de Ca2+ promove a exocitose de vesículas contendo glutamato. Uma vez secretado, o
glutamato tem uma ação parácrina ou autócrina, sobre o receptor mGluR3 que dispara uma
cascata de sinalização levando a uma ação inibitória na síntese de melatonina, esses
receptores estão acoplados a uma proteína Gi, fazendo com que diminua o AMPc, e,
consequentemente, a síntese de melatonina (YAMADA et al., 1998).

1.4 Melatonina e suas propriedades

Existem outros locais de síntese da melatonina, tais como retina e sistema
gastrointestinal, entretanto acredita-se que a melatonina sintetizada nestas regiões tem maior
importância na modulação de fenômenos locais (ARENDT, 1995) e, em condições de
normalidade fisiológica, não é lançada na circulação sistêmica.
Após a sua síntese, a melatonina pineal é imediatamente liberada na corrente
sanguínea, não sendo armazenada na glândula. A melatonina plasmática circula ligada à
albumina. Sua vida média circulante é de aproximadamente 20 minutos em ratos e 44 minutos
em humanos (PANG; DUBOCOVICH; BROWN, 1993). Sendo que em uma única passagem
pelo fígado, 90 % da melatonina é metabolizada sendo convertida em 6-hidroximelatonina, e
então em 6-sulfatoximelatonina que é excretada na urina (REITER, 1991).
Os efeitos da melatonina ocorrem em diversos tecidos, através da sua interação com
receptores de membrana de alta afinidade, tais como: MT1 e MT2, que possuem sete alças
transmembrânicas e atuam em associação à proteína Gi , expresso em mamíferos (REPPERT;
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WEAVER; GODSON, 1996). A melatonina também pode interagir com um fator
transcricional RZR/ROR (GARCIA-MAURIÑO et al., 1997; KIM; WOO; LIM, 2008;
STEINHILBER et al., 1995;). A expressão dos receptores de melatonina e RZR/ROR são
difundidos dentro do organismo, sendo localizado nos tecidos periféricos e no sistema
nervoso central, incluindo nos núcleos supraquiasmáticos (GILLETTE; McARTHUR, 1995;
SMIRNOV, 2001).
A estrutura da molécula melatonina, com um núcleo indólico e grupamentos metóxi
no carbono 5 e acil ligado ao nitrogênio do grupo amina, atribui-lhe características anfifílicas,
fazendo com que ela possa difundir-se tanto em meios aquosos quanto lipídicos. Devido a
essa propriedade, a melatonina pode ser encontrada em todos os compartimentos do
organismo. Além disso, os seus carbonos 2 e 3 do anel pirrólico possuem alta capacidade de
doar elétrons, permitindo que essa molécula apresente uma alta capacidade anti-oxidante
sendo, inclusive, um dos agentes anti-oxidantes naturais mais importantes (TAN et al., 2002).
Além dessas ações mediadas por receptores, a melatonina, graças às características de
difusibilidade discutidas acima, pode apresentar ações celulares não mediadas por
receptores.Assim, ela pode agir regulando as enzimas reparadoras do DNA e as responsáveis
pela integridade da cromatina como as histonas metil e acetilases (BURKHARDT et al.,
2001);regula diretamente a ação de diversas enzimas (como as quinases dependentes da
calciocalmodulina, a ciclooxigenase, etc) e possui também ação intra-mitocondrial, regulando o
metabolismo oxidativo e o transporte de elétrons (REITER et al., 2004). A melatonina também é
capaz de regular o processo de apoptose celular (MAYO et al., 1998) (Figura 4).
Figura 4 – Representação da molécula melatonina

Representação das características químicas da molécula de melatonina (adaptado de CIPOLLA-NETO;
AFECHE, 2008).
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1.5 Treinamento físico
Por muitos anos, o exercício físico aeróbio tem sido utilizado para desempenhar um
papel importante na manutenção da saúde. Sendo muito utilizado como uma intervenção
barata, fácil e eficaz para a prevenção e tratamento de doenças crônicas degenerativas, tais
como: diabetes, hipertensão e obesidade (AL SAIF; ALSENANY, 2015; WEI; LIU;
ROSENZWEIG, 2015). Além disso, é capaz de promover adaptações fisiológicas
importantes, dentre as quais podemos destacar: melhora significativa nas capacidades
funcionais relacionadas com a captação e utilização do oxigênio via aumento da quantidade
de capilares, hipertrofia seletiva das fibras do tipo I, aumento do conteúdo de mioglobina
(PATTENGALE; HOLLOSZY, 1967), aumento do conteúdo de mitocôndria (HOLLOSZY;
OSCAI, 1969; HOLLOSZY et al., 1970; OSCAI; HOLLOSZY, 1971; WINDER;
BALDWIN; HOLLOSZY, 1974) maior aproveitamento dos ácidos graxos como fonte de
energia, aumento da resposta lipolítica às catecolaminas (ENEVOLDSEN et al., 2001), ajuda
a controlar a pressão arterial (PESCATELLO et al., 2004),

melhora do perfil lipídico

(KELLEY; KELLEY; TRAN, 2004) e aumenta a sensibilidade à insulina (BOULÉ et al.,
2001).
Durante o exercício físico, os combustíveis metabólicos tornam-se disponíveis através
de um sistema complexo, que envolve uma rápida mobilização das reservas de glicogênio e
triglicerídeos, estimulada pela ativação do sistema nervoso simpático. Os triglicerídeos, que
estão estocados no tecido adiposo, músculo e plasma, representam uma importante reserva
energética para o corpo. Subjacente a esse aumento da capacidade do músculo em gerar ATP
a partir do metabolismo oxidativo dos substratos, o exercício promove o aumento nos níveis
das enzimas envolvidas na ativação da β-oxidação de ácidos graxos de cadeia longa
(MOLE; OSCAI; HOLLOSZY, 1971), assim como nas enzimas envolvidas no ciclo do ácido
cítrico (DOHM et al., 1973; GOLLNICK et al., 1973; HOLLOSZY, 1970). O uso dos ácidos
graxos como fonte energética a partir da hidrólise dos triacilgliceróis, durante o exercício,
permite sustentar a atividade física e atrasar o início da depleção do glicogênio e,
consequentemente, da hipoglicemia (JÉQUIER et al., 1997).
Além de participar da regulação glicêmica, o exercício também proporciona inúmeras
adaptações agudas e crônicas sobre diversos sistemas corporais. No sistema cardiovascular o
treinamento físico aeróbio induz um aumento na capacidade cardíaca máxima com a
finalidade de aumentar a liberação de oxigênio e substratos metabólicos para os grupos
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musculares em atividade e, ao mesmo tempo, manter a distribuição destes substratos para os
órgãos vitais (EKBLOM et al.,1968; EKBLOM, 1969; RICHTER et al., 1998; SALTIN et al.,
1968).
1.6 Diabetes, melatonina e exercício físico

O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico complexo e primário dos
carboidratos, que envolve, de forma secundária, os lipídeos e proteínas. É caracterizado por
hiperglicemia resultante da perda progressiva da secreção ou da ação da insulina (ZIMMET;
ALBERTI; SHAW, 2001). Pesquisas indicam que o número estimado de adultos vivendo com
diabetes aumentou para 387 milhões, representando 8,3% da população adulta mundial. Este
número deverá aumentar para 552 milhões de pessoas até 2030 (IDF, 2013).
Vale a pena ressaltar que ao falarmos de diabetes mellitus podemos destacar dois tipos
principais, sendo o Tipo 1, que corresponde de 10 a 20% dos casos (MAAHS et al., 2010;
IDF, 2013), e o Tipo 2, representando 80 a 90% dos casos (IDF, 2013). Esses dois tipos
distinguem-se pela apresentação clínica, origem genética, patogênese, lesões das ilhotas
pancreáticas e resposta à insulina (CANIVELL; GOMIS, 2014).
O diabetes Tipo 1, também conhecido como infanto-juvenil ou com início no
crescimento, aparece com mais frequência em faixas etárias jovens (CRAIG et al., 2014;
DABELEA et al., 2014). Resulta da deficiência parcial ou absoluta da secreção de insulina
devido a uma diminuição das células β, muitas das vezes sendo por motivos autoimunes
(DEVENDRA; LIU; ELISENBARTH, 2004). É sempre sintomático, manifestando-se por
poliúria, polidipsia, emagrecimento, polifagia e cetoacidose (IDF, 2013). Devido a essa
secreção

de

insulina

diminuída

faz–se

necessário

o

uso

de

insulina

exógena

(WAJCHENBERG, 1992).
Os tratamentos clássicos em conjunto com as terapias não farmacológicas representam
uma ferramenta eficaz na prevenção e no controle do diabetes mellitus. O treinamento físico
aeróbio potencializa os efeitos do exercício sobre a sensibilidade insulínica, através de
múltiplos fatores, incluindo aumento da massa muscular, aumento do fluxo sanguíneo,
aumento da capacidade das enzimas oxidativas mitocondriais e ativação do sistema de
transporte de glicose (KOIVISTO; YKI-JARVINEN; DEFRONZO, 1986). Através de uma
ação independente da insulina, o exercício exerce um papel fundamental no controle da
glicemia, estimulando a captação de glicose, através da contração muscular, independente da
ação da insulina (DEFRONZO; SHERWIN; KRAEMER, 1987; LUND et al., 1995;
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WALLBERG-HENRIKSSON; HOLLOSZY, 1984). Além disso, o exercício é capaz de
regular a via de sinalização insulínica, aumentando a sensibilidade e/ou responsividade ao
hormônio durante e após a sessão de exercício, tanto em indivíduos saudáveis como em
indivíduos resistentes à insulina (BRAUN; ZIMMERMANN; KRETCHIMER, 1995), o
transporte de glicose e a expressão da proteína GLUT4 em células adiposas
(STALLKNECHT et al., 1991) e no músculo esquelético (REYNOLDS et al., 1997). O
exercício aeróbico tem sido considerado o exercício mais adequado para melhorar a
sensibilidade à insulina, porém não é claro se a intensidade, duração ou frequência afeta esse
efeito, sendo um fator a ser considerado quando for prescrever um programa de exercícios
aeróbicos (KANG et al., 1996).
A literatura relata que o diabetes farmacologicamente induzido por aloxana ou
estreptozotocina (STZ) diminui significativamente a síntese de melatonina pineal e plasmática
em ratos (PANG; TANG; TANG, 1985). Em animais diabeticos por STZ, a queda
significativa na síntese de melatonina pineal, é causada pela hiperglicemia, pois ocorre a
diminuição da expressão do receptor beta adrenérgico, do AMPc, no conteúdo da proteína e
atividade da AANAT na pineal (AMARAL et al., 2014).
Por outro lado, melatonina aumenta o nível de fosforilação do substrato do receptor de
insulina (IRS-1 e 2), e a atividade da fosfonositol 3 – Kinase (PI3-K), potenciando a captação
de glicose pelos tecidos periféricos, com consequente redução da atividade lipolítica e
proteolítica, encontrada em animais com resistência a insulina e / ou quadro de diabetes já
instalado (HA et al., 2006).
Além disso, tanto a suplementação com melatonina (AFECHE et al., 2008; CAMPOS
et al., 2013) como o exercício físico (RIBEIRO et al., 2012; RICHTER et al., 1998), promove
melhoras significativas no quadro do diabetes. Mas, os mecanismos fisiológicos de correlação
entre ambos, ainda não estão muito esclarecidos.

1.7 Envelhecimento, melatonina e exercício físico.

A produção de melatonina é exclusivamente noturna e seu pico de concentração
fisiológica na circulação de humanos e ratos é de cerca de 100 a 300 pM (REITER, 1991;
ZALATAN; KRAUSE; BLASK, 2001), porém no processo fisiológico de envelhecimento a
biossíntese de melatonina pela glândula pineal diminui, bem como os níveis do hormônio são
significativamente menores na meia idade (PANG et al., 1990) (Figura 5). Karasek (2004)
sugere que a melatonina, embora não possa ser reconhecida como um agente rejuvenescedor,
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poderia ser utilizada como uma alternativa terapêutica em idosos, já que a diminuição de sua
produção pode estar relacionada com a deterioração de muitos ritmos circadianos que
desempenham um papel importante na homeostasia (como o ciclo sono/vigília, temperatura
corporal, estado de alerta e a secreção de muitos hormônios) e com distúrbios do sono. Além
disso, por ser um potente antioxidante, a diminuição da melatonina pode induzir, com a idade,
um acúmulo de radicais livres, tendo repercussões não apenas no envelhecimento em si, mas
também em diversas doenças relacionadas com a idade. A melatonina apresenta ainda,
propriedades imunoestimuladoras. A imunossupressão está envolvida na aceleração dos
processos de envelhecimento (GINALDI et al., 1999a, b, c; MAESTRONI, 2001).

Figura 5 - Variação ontogenética do perfil diário de melatonina

Variação da melatonina ao longo do envelhecimento mostrando a sua capacidade de ser, além de um marcador
circadiano, um marcador ontogenético. KARASEK, 2004.

Dessa maneira, a diminuição dos níveis circulantes de melatonina pode levar a uma
variedade de mudanças fisiológicas associadas com a idade (RASMUSSEN et al., 1999),
como aumento da adiposidade, especialmente visceral, e dos níveis plasmáticos de insulina e
leptina (BJORNTORP, 1995), intolerância à glicose, resistência insulínica, diabetes,
dislipidemias e hipertensão (BODKIN et al., 1996; BUEMANN; TREMBLAY, 1996).
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1.8 A controvérsia a respeito de exercício e síntese de melatonina

A síntese de melatonina é controlada, dentre outros fatores, pela noradrenalina
liberada pelos terminais dos neurônios pós-ganglionares simpáticos (BROWNSTEIN;
AXELROD, 1974). O exercício físico promove um aumento significativo na atividade dos
neurônios simpáticos periféricos e, consequentemente, na liberação de noradrenalina
(MCMURRAY et al., 1987). Uma hipótese seria que este aumento da atividade simpática
periférica induzida pelo exercício físico poderia modular a liberação de noradrenalina pela
inervação simpática da glândula pineal.
Há relatos na literatura mostrando que o exercício influencia a síntese de melatonina.
Estudos realizados em humanos demostram que o exercício físico sobre o perfil endógeno da
secreção de melatonina tem sido controverso.
Em trabalho realizado por Carr e colaboradores foi verificado o efeito do treinamento
físico aeróbio de alta intensidade na produção de melatonina de 7 mulheres. O exercício em
bicicleta ergométrica por 1 hora foi realizado entre 13:00 e 18:00 e observou-se um aumento
de 90% a210% na melatonina plasmática durante o exercício quando comparado com o
repouso. Também viu-se que 30 minutos após o término do exercício a melatonina plasmática
retornou aos níveis basais (CARR et al., 1981), esse aumento no conteúdo de melatonina
possivelmente ocorreu por uma estimulação simpática periférica
Assim como Carr (1981), Theron, Oosthuizen e Rautenbach, (1984), tiveram
resultados parecidos, porém o estudo foi realizado em homens. O exercício de subida em
escadas em um ambiente controlado foi realizado entre 9:00 e 13:00 e causou um aumento nas
concentrações rapidamente após o exercício. O exercício causou um aumento na concentração
de melatonina que foi sempre maior nos participantes que realizaram exercício em uma sala
escura (54 lux) do que nos indivíduos que realizaram em sala clara (320 lux). Vale a pena
ressaltar de que o exercício, independente da condição de iluminação, foi realizado durante o
dia (THERON; OOSTHUIZEN; RAUTENBACH,1984).
Já Monteleone et al. (1990) observou o contrário. Em seu trabalho ele exercitou
participantes homens às 22:40 (10 minutos a 50% da capacidade máxima seguido de 10
minutos a 80% da capacidade máxima) em sala com luminosidade controlada. Foi mensurada
a concentração de melatonina noturna antes e depois do exercício. Os resultados claramente
demonstram que ao contrário dos trabalhos anteriores, a concentração de melatonina foi
significativamente menor do que os controles por aproximadamente 4 horas após o exercício,
sem alterar a concentração de melatonina durante a noite (MONTELEONE et al., 1990).
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O grupo do Monteleone verificou em outro trabalho o efeito do exercício agudo e da
iluminação no meio da noite. O exercício foi realizado com homens às 23:40 (10 minutos a
50% da capacidade máxima seguido de 10 minutos a 80% da capacidade), porém as 23:10 os
voluntários foram expostos a uma luminosidade de 2,500 lux, de tal maneira que 30 minutos
após essa exposição a melatonina plasmática estava em um nível mínimo de detecção. Os
autores concluíram que o exercício não altera a concentração de melatonina plasmática.
(MONTELEONE et al., 1992). No entanto, fica difícil de separar, com esse esquema
experimental, o efeito do exercício do efeito da luz.
Logo após os resultados de Monteleone et. al. (1990 e 1992), Yaga et al. (1993),
estudaram os mecanismos responsáveis pelo qual o exercício induz a diminuição da
concentração de melatonina em ratos. Foram utilizados ratos Sprague-Dawley (80g – 100g)
em um ciclo de luminosidade estabelecido (14 horas no claro e 10 horas no escuro). Foram
estudados 3 grupos: controle, nadadores e expostos à luz. O exercício de natação foi realizado
por 15 ou 30 minutos, e foi observado que o conteúdo de melatonina plasmática e na glândula
pineal foi reduzida depois do exercício. Apesar desse resultado, não foi observada mudança
na enzima passo limitante para a síntese de melatonina, a AANAT (arialquilamina-Nacetiltransferase), dos animais treinados. Diferentemente, os animais expostos à luz
apresentaram tanto a síntese de melatonina, quanto a atividade da AANAT reduzida (YAGA
et al., 1993).
No mesmo ano que Yaga et al. 1993, os pesquisadores Elias, Wilson e Pandian, 1993,
investigaram os efeitos do exercício agudo em 7 homens saudáveis que foram submetidos a
um teste ergométrico de exaustão. Eles concluíram que o exercício extenuante e agudo de
duração relativamente curta realizado pela manhã entre 9:30 e 10:00 horas, não altera as
concentrações de melatonina plasmáticas (ELIAS et al., 1993).
Poucos anos depois, Buxton et al. (1997) avaliaram o efeito de diferentes intensidades
de exercício físico aeróbio realizado a noite sobre o conteúdo de melatonina plasmática.
Foram estudados 8 homens saudáveis em três condições, sendo: sem fazer exercício, fazendo
exercício em baixa intensidade (40% - 60% do volume de oxigênio máximo -VO2 Max.) das
23:30 horas até 2:30 horas (duração de 3 horas) e em maiores intensidades (75% do VO2
Max. por uma hora) das 00:30 horas ás 1:30 horas. E neste estudo eles verificaram que o
exercício de baixa intensidade não influenciou os níveis de melatonina plasmática, porém em
exercícios mais intensos houve um aumento agudo nos níveis de melatonina (BUXTON;
HERMITE-BALERIAUX; HIRSCHFELD, 1997).
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Em um trabalho feito com atletas de elite durante uma competição, Lucia et al. (2001)
estudou 9 atletas de ciclismo de classe mundial, durante um estágio na Espanha (tour of
Spain) que durou três semanas. Nesse estudo foi verificado o metabólito da melatonina (6sulfatoximelatonina) na urina dos atletas antes de começar a competição (basal) e nas três
semanas de competição. A urina foi coletada no começo do dia (primeiro jato de urina) e após
o dia de competição. Neste estudo eles observaram que ao longo da competição a 6sulfatoximelatonina após o dia de competição (referente a produção diurna durante o
exercício) foi maior que ao amanhecer (referente a produção noturna), mostrando que a
melatonina
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físico

extenuante

de

resistência

de

aproximadamente 7 horas por dia foi maior do que a melatonina noturna. Porém ambas foram
diminuindo ao longo da competição (LUCIA et al., 2001).
Em um estudo mais recente Uzun et al. (2012), verificou o efeito do exercício físico de
natação sobre o conteúdo de melatonina plasmática em ratos Sprague-Dawley em três
momentos: imediatamente após o término de 30 minutos de natação, 24 horas e 48 horas após
o término do exercício. Em conclusão, eles verificaram que imediatamente após o término do
exercício houve uma diminuição do conteúdo de melatonina, 24 horas após o término o
conteúdo de melatonina dobrou e 48 horas após os níveis voltaram aos valores basais. (UZUN
et al., 2012).
Através da análise desses trabalhos nota-se que há muitas diferenças entre eles, desde
os protocolos de treinamento até horário do dia que foram realizados, pois em alguns
trabalhos os indivíduos foram submetidos ao treinamento no começo do dia, enquanto em
outros foram na madrugada. Além disso, outra variável a ser considerada é a análise da
melatonina em diferentes momentos do dia, não havendo então uma padronização de horários
nem do protocolo de treinamento (intensidade, duração e horário) e nem da coleta dos dados.
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7 CONCLUSÃO

Nossos resultados demonstram que o treinamento físico aeróbio na acarretou
mudanças no perfil noturno de síntese de melatonina em animais adultos, e também não
alterou a síntese de melatonina pineal em ratos diabéticos por estreptozotocina, ou seja,
manteve-se diminuída. Porém, nos animais idosos, que tem a síntese de melatonina
diminuída, o treinamento promoveu aumento da principal enzima na síntese. Com isso,
concluímos que o treinamento aeróbio não altera a síntese de melatonina em animais adultos
saudáveis e em adultos diabéticos, entretanto em animais idosos aumenta a atividade da
enzima passo limitante na síntese de melatonina e a expressão gênica dos receptores β
adrenérgicos no pinealócitos.
Com isso o presente trabalho contribuiu para o melhor entendimento da relação entre
exercício e síntese de melatonina, respeitando, principalmente, o ciclo de atividade dos
animais.
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