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RESUMO

Peres R. Estudo da presença, da função e das vias de produção da melatonina em 
invertebrados. [tese (Doutorado em Ciências)]. Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, São Paulo; 2013.

 A melatonina é o principal hormônio produzido pela glândula pineal dos 

vertebrados. Tal produção é regulada com precisão pelo ciclo dia-noite. Desta maneira, 

funciona como um sinal para o organismo como um todo, informando, pela sua 

presença ou ausência, se é dia ou noite no ambiente externo. A primeira descrição do 

indol em invertebrados ocorreu em 1984, no grilo Locusta migratoria. Seguiram-se 

trabalhos nos mais diversos filos, mas alguns grupos de fundamental importância, seja 

pela sua riqueza de espécies, seja pelo seu posicionamento filogenético, como Cnidaria, 

Ctenophora, Annelida, e Echinodermata nunca foram investigados quanto à presença 

deste hormônio. O presente estudo foi capaz de mostrar a presença da melatonina em 

espécies destes filos, bem como a presença da via de produção clássica da substância, 

com ensaios de atividade para as enzimas e demonstração da presença dos 

correspondentes genes no genoma das espécies. Fomos também capazes de realizar 

ensaios que mostraram que a melatonina possui papel na regulação do ritmo circadiano 

destas espécies.

 

Palavras chave: Melatonina. Invertebrados. Cronobiologia. Genes relógio.
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ABSTRACT
Peres R. Melatonin in invertebrates: presence, functions and production pathways. 
[Thesis (Doctor in Science)]. Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, São Paulo; 2013.

 The primary  hormone of the vertebrate pineal gland, melatonin, an indole, was 

first described as a circadian and seasonal pacemaker that allows the animal to predict 

and prepare for changes in their environment. However, many articles have recently 

been published expanding the importance of melatonin, including new sites of 

production, such as the retina and gastrointestinal system, as well as its function in non-

vertebrate organisms. The presence of melatonin in invertebrates was first  reported in 

the eyes of the locust Locusta migratoria. However, groups of importance like Cnidaria, 

Ctenophora, Annelida, and Echinodermata have never been investigated about the 

presence of melatonin. Our study shows the presence of the indol, and also the presence 

of the enzymes of the classical melatonin pathway. This is showed not only by the 

presence of the genes of those enzymes in the genome of the species, but also by the 

activity of the enzymes. We also show potential actions of the melatonin in modulating 

the behavior of the species.

 

Keywords: Melatonin. Invertebrates. Chronobiology. Clock genes.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

1.1  A glândula pineal dos vertebrados

A glândula pineal está presente em todos os vertebrados conhecidos e se 

origina embriologicamente de uma evaginação do III ventrículo e, no cérebro adulto, 

constitui, junto com os núcleos habenulares, a maior parte do epitálamo 1. Nos 

vertebrados não mamíferos (lampreias, peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, 

“répteis” e aves), o órgão pineal é diretamente fotossensível. Na evolução dos 

mamíferos, porém, a glândula pineal perdeu sua capacidade fotorreceptiva, passando a 

estar sob o controle do sistema nervoso central, notadamente do simpático cervical. 

Assim, as influências do ciclo de iluminação ambiental passam a se dar de forma 

indireta, através de projeções da retina para estruturas diencefálicas e destas para os 

neurônios pré-ganglionares, que podem, por meio da inervação simpática periférica, 

atingir a glândula pineal 2; 3.

Desta maneira, verificamos que a evolução do principal tipo celular da 

glândula pineal, o pinealócito, corrobora o monofiletismo dos mamíferos por apresentar 

nestes características únicas, como a perda gradual da função receptora de luz e um 

aumento da função neuroendócrina, presente em todos os vertebrados 4; 5.

A função hormonal da glândula é regulada pelo ciclo dia-noite. Na maior parte 

das espécies, a glândula secreta seu hormônio, a melatonina, no período de escuro, ou 

seja, pela noite. Desta maneira, os reflexos da variação da duração da noite, tão 

característicos das estações do ano, serão diretamente percebidos no metabolismo da 

glândula. Deste modo, as noites mais longas do inverno irão ocasionar uma produção de 
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melatonina por um maior período, o oposto ocorrendo nas noites mais curtas do verão 6; 

7. Portanto, é evidente a função fisiológica da glândula pineal: sinalizar para o meio 

interno, pela presença e ausência diária da melatonina na circulação e nos diversos 

líquidos corpóreos, se é noite ou dia no meio exterior e, por meio da duração do seu 

perfil secretório noturno, qual é a estação do ano. Em função desse papel de 

temporizador do meio interno (diário, sazonal e ontogenético), espera-se, portanto, que 

a glândula pineal, principalmente por meio da secreção da melatonina, esteja envolvida 

na regulação das mais diversas funções fundamentais para a sobrevivência do indivíduo 

e da espécie: regulação endócrina em geral e metabólica e reprodutiva, em particular; 

regulação do ciclo atividade-repouso, em particular do sono e da vigília; regulação do 

sistema imunológico, regulação cardiovascular, entre outras 7. Existem outros locais de 

síntese da melatonina, tais como retina8 e sistema gastrintestinal9, entretanto acredita-se 

que a melatonina sintetizada nestas regiões tem maior importância na modulação de 

fenômenos locais10.

1.2 A molécula de melatonina

A melatonina (N-acetil 5-metoxitriptamina) é uma indolamina. O processo de 

produção de melatonina se inicia quando o aminoácido triptofano é transformado em 5-

hidroxi triptofano (5HTP), pela enzima triptofano 5-hidroxilase (TPH). Após isso, uma 

descarboxilase de ácidos aromáticos inespecífica transforma o 5HTP em serotonina. A 

serotonina secretada tem um papel na própria pineal, atuando através dos seus 

receptores do tipo 5-HT2, e aumentando a síntese de melatonina induzida por 

noradrenalina 11; 12.   A serotonina é N-acetilada pela aril-alquil-N-acetiltransferase 
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(AANAT) produzindo N-acetil serotonina (NAS). A AANAT é a enzima passo-limitante 

da síntese de melatonina, pois ela apresenta um aumento de 100 vezes na sua atividade 

no período noturno, deslocando o metabolismo da serotonina para a produção de N-

acetilserotonina e, em seguida, melatonina 13. A AANAT é uma enzima instável e a 

manutenção de sua atividade depende de muitos fatores. Quando cessa a estimulação 

simpática, ou se administram antagonistas adrenérgicos, ou ainda submete-se um animal 

a uma fotoestimulação no meio da noite, a atividade da AANAT cai com uma meia vida 

de aproximadamente 3 minutos 14; 15; 16. O passo final da produção ocorre quando a 

enzima hidroxindole-O-metiltransferase (HIOMT) converte a NAS em melatonina10. A 

atividade da HIOMT no período noturno apresenta um aumento de 1,5 vez, enquanto o 

seu RNAm tem um aumento de 2 vezes 17; 18.

As características químicas da molécula da melatonina, pela presença dos 

grupamentos metoxi no carbono 5, e do grupamento acil ligado ao nitrogênio do grupo 

amina, são de anfifilicidade. Ou seja, ela tem a propriedade de difundir-se, com igual 

capacidade tanto em meios hidrofílicos quanto lipofílicos7. Dessa forma, a melatonina, 

uma vez produzida na glândula pineal, é imediatamente secretada e pode ser encontrada 

em todos os compartimentos do organismo. Além disso, os carbonos 2 e 3 do anel 

pirrólico, possuem uma alta capacidade de doar elétrons. Isso confere a melatonina uma 

alta capacidade antioxidante 19.

1.3  Melatonina em não vertebrados

Apesar de existirem muitas referências da importância da melatonina em 

diversos aspectos da biologia dos vertebrados, somente desde meados dos 1980s esta 
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importância expandiu-se também para os grupos taxonômicos não-vertebrados. Em 

1984, Vivien-Roels e colaboradores publicaram o primeiro estudo da presença de 

melatonina no gafanhoto Locusta migratoria, ou mais especificamente caracterizaram 

indol em seus olhos compostos 20. O trabalho também mostrava que a melatonina 

presente nos olhos compostos apresentava um ritmo circadiano de concentração, com 

um pico de produção durante a noite, o que levou-os a sugerir uma via de transdução de 

sinal luminoso presente em todos os organismos vivos.

AApós estes trabalhos, seguiram-se outros de diferentes autores, mostrando a 

presença do hormônio nos mais diversos grupos, inclusive algumas vezes propondo 

possíveis funções. No protista dinoflagelado Lingulodinium polyedrum, por exemplo, 

foram verificados picos noturnos do indol, e a melatonina seria capaz de induzir 

encistamento em resposta a um decréscimo da temperatura, independentemente do 

fotoperíodo 21; 22. A presença de melatonina com um pico noturno foi verificada também 

em outros Protistas, como Euglena 23,  algas verdes 24, vermes platelmintes 25 e insetos 

como a mosca Drosophila melanogaster 26. Os estudos com Drosophila aprofundaram-

se na investigação das vias de biossíntese do hormônio. Hintermann e colaboradores 27; 

28 foram os primeiros a purificar e clonar uma sequência da AANAT neste inseto, a qual 

se mostrou capaz de acetilar dopamina, triptamina e o precursor imediato da 

melatonina, a serotonina. Esses mesmos trabalhos mostram experimentos de 

hibridização in situ do RNA mensageiro da AANAT, revelando a transcrição do gene no 

cérebro, no cordão ventral e no intestino. Entretanto, o grupo não foi capaz de verificar 

uma correlação entre a oscilação circadiana da melatonina e a expressão do gene da 

AANAT. Em 2000, uma segunda forma da AANAT, que compartilha 30% de identidade 

com a AANAT previamente descrita e com expressão circadiana semelhante, foi 

clonada 29.
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Em alguns organismos, a melatonina está presente em vários tecidos, porém 

com diferentes padrões do pico de produção. No ensífero Gryllus bimaculatus há picos 

noturnos no cérebro e nos olhos compostos, e picos diurnos nos apêndices locomotores, 

antenas e órgão ovopositor 30. No molusco gastrópode Aplysia californica a situação é 

semelhante, com pico noturno de melatonina no cérebro e pico diurno no olho 31, 

estrutura na qual a melatonina parece ter um papel fotoprotetor 22.

Outro caso interessante é o do camarão Macrobrachium rosenbergii. Esta 

espécie apresenta melatonina em seu corpo e o indol mostrou-se capaz de antagonizar a 

ação do hormônio concentrador de pigmentos 32 – a melatonina em grande concentração 

escurece o tegumento do crustáceo, e em baixa concentração clareia 33. Contudo, a 

característica mais marcante da melatonina nesta espécie é o dimorfismo sexual 

estudado por Withachumnarnkul e colaboradores 34. Em outra espécie de camarão, 

Penaeus monodon, a diferença entre machos e fêmeas não foi constatada, mas foi 

encontrado que altas concentrações da enzima AANAT contrastam com baixas 

concentrações de melatonina, provavelmente devido ao baixo nível da enzima 

hidroxindole-O-metiltransferase 35.  

A melatonina possui ainda relações com a ecologia de determinados grupos. 

Por exemplo, o verme nematódeo Caenorhabitis elegans alimenta-se 

predominantemente de bactérias, notadamente Escherichia coli. Observou-se sincronia 

nos picos de melatonina de C. elegans e suas E. coli predadas, o que deixa a questão se 

o nematódeo é capaz de sintetizar sua melatonina ou a obtém da alimentação 36. Da 

mesma maneira, talvez as bactérias Escherichia coli presentes no intestino humano 

possam contribuir, ao menos em parte, para a melatonina presente neste órgão, em uma 

relação de simbiose.
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A melatonina foi até mesmo verificada em plantas angiospermas, tendo sido 

demonstrada em folhas, flores e sementes 33, sem uma função específica ainda 

conhecida. Em Chenopodium rubrum, a melatonina parece influenciar a floração 37; 38. 

Alguns pesquisadores acreditam que o indol possa agir em sinergia com o hormônio 

vegetal auxina, promovendo o crescimento 39.

A presença da molécula em grupos tão distantes filogeneticamente indica um 

surgimento evolutivo precoce, com funções diferentes nos organismos que a possuem. 

Porém, as características anfifílicas da melatonina e sua capacidade de neutralizar 

radicais livres devem ter sido suas primeiras funções na escala evolutiva 33. Porém, 

embora possua ampla abrangência taxonômica, estudos abordando o uso da melatonina 

ou as enzimas de sua via de produção como caracteres filogenéticos são escassos. As 

referências existentes mostram que a sequência da AANAT presente em não-

vertebrados é homóloga àquela presente em vertebrados, ou em cordados como o 

anfioxo (Cephalochordata). O gene da AANAT, presente em anfioxos, algas verdes, 

fungos e bactérias, é similar e sem íntrons 40. Coon e Klein defendem a hipótese de 

transferência horizontal do gene da AANAT de uma bactéria ancestral para fungos, 

algas verdes e cordados, de maneira independente. Os autores, contudo, ignoraram 

sequências da AANAT descritas para metazoários invertebrados, deixando um hiato na 

história evolutiva da sequência da enzima, no seu uso e suas relações com a ecologia e 

biologia dos mais diferentes, e abundantes, táxons de invertebrados.

1.4 Clock genes

 Nos vertebrados, uma das funções primordiais da melatonina é de um 

mecanismo de saída do relógio biológico localizado nos núcleos supraquiasmáticos 
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(NSQ) no cérebro. O relógio do núcleo supraquiasmático é mantido pelas oscilações na 

transcrição de um conjunto de genes relógio (clock, bmal, cry1 e cry 2, period, entre 

outros) que controlam a produção de melatonina ao sinalizarem para a glândula pineal 

41; 42. A melatonina liberada pela glândula pineal, por sua vez, sinaliza as mudanças no 

fotoperíodo para o resto do corpo. Além disso, a melatonina pode agir como um 

mecanismo de entrada no relógio, sinalizando para o núcleo supraquiasmático 43.

 Ainda que os genes relógio tenham sido estudados mais profundamente em 

invertebrados, seu mecanismo foi descrito pela primeira vez em um invertebrado, na 

mosca das frutas Drosophila melanogaster 44. Nesta espécie, a transcrição do gene 

period era induzida quando o nível da proteína PERIOD estava reduzido. Tratava-se do 

primeiro dado a indicar uma alça de retroalimentação. Dez anos após a identificação do 

gene period, um segundo gene, timeless, foi descoberto, com um mecanismo de 

retroalimentação negativo 45; 46. O gene frequency (frq) foi identificado no fungo 

Neurospora 47 , mostrando-se como um mecanismo central do relógio nesta espécie, no 

qual a proteína FREQUENCY negativamente regulava sua transcrição, resultando em 

oscilações circadianas da quantidade do transcrito de frq. Estas descobertas 

estabeleceram o conceito que oscilações nas funções celulares eram resultados de um 

processo de transcrição/tradução rítmica de um conjunto de genes relógio, que duraria 

aproximadamente 24 horas, e que este mecanismo estaria presente em diversas espécies.

 Atualmente, já é de conhecimento comum que vários dos genes relógio são 

compartilhados entre animais distantes na árvore filogenética, com estudos mostrando 

sua similaridade entre os dois grupos do clado bilateria (deuterostômios e protostômios) 

48. O modelo clássico do relógio nestes sistemas é baseado em duas alças regulatórias: 

uma positiva, dirigida pela expressão dos fatores de transcrição bHLH-PAS CLOCK e 

CYCLE (Bmal/Mop3 em mamíferos) que se heterodimerizam para regular genes alvos 
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que possuam sequências com o motivo E-box, e uma alça negativa, onde proteínas que 

têm sua expressão aumentada por CLOCK e CYCLE (como period e criptocromos) 

levam a supressão de sua própria transcrição 48; 49.  As pesquisas têm mostrado que, 

enquanto a alça positiva é bem conservada, há variações na alça negativa em várias 

espécies, notadamente em insetos 50; 51. Até recentemente, não era claro se genes 

similares possuíam funções similares em animais que houvessem divergido muito cedo 

na evolução. Alguns genes relógio foram identificados no cnidário Anthozoa 

Nematostella vectensis, incluindo um gene similar a timeout (um parálogo de timeless), 

três criptocromos e ortólogos dos genes clock  e cycle que seriam capazes de se 

heterodimerizar 52. Apesar destas similaridades, não há trabalhos que mostrem se há 

outros mecanismos do relógio circadiano conservados nos invertebrados, 

particularmente o papel de hormônios capazes de reiniciar o relógio.

1.5 Justificativa

Apesar da existência de diversos trabalhos sobre a presença de melatonina em 

invertebrados, há diversas frentes de pesquisa ainda não abordadas neste campo de 

estudo. Grupos de fundamental importância, seja pela sua riqueza de espécies, seja pelo 

seu posicionamento filogenético, tais como Cnidaria, Ctenophora, Annelida, e 

Echinodermata, nunca foram investigados quanto à presença deste hormônio.

Baseado neste cenário, investigamos inicialmente a presença de melatonina 

nestes grupos, a partir de estudos em  Bolinopsis vitrea (Ctenophora), Olindias 

sambaquiensis, Lychnorhiza lucerna. e Nematostella vectensis (Cnidaria), 

Phragmatopoma lapidosa. (Annelida) e Echinaster brasiliensis (Echinodermata). Após 

a confirmação da existência de melatonina, realizamos uma análise comparada do 
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padrão de produção da melatonina nas espécies estudadas, identificando a existência de 

ritmos circadianos e eventuais influências na biologia e ecologia dos animais.

A sistematização e aprofundamento da investigação permitiu responder a 

diversas questões relacionadas à evolução e ecologia dos grupos. Uma vez 

caracterizada, passamos a uma análise molecular da melatonina, buscando identificar as 

vias de produção envolvidas em sua síntese nas diferentes espécies por meio de ensaios 

de RT-PCR. Esta busca foi realizada em torno das três enzimas clássicas da via de 

produção já descrita (triptofano 5-hidroxilase, aril-alquil-N-acetiltransferase, 

hidroxindole-O-metiltransferase), com o uso de reação em cadeia da polimerase de 

baixa estringência com uso de ‘primers’ baseados nas sequências mais conservadas 

entre as espécies em que já foram descritos. Também foi realizado o sequenciamento 

dos amplificados encontrados.

Este projeto foi pioneiro em áreas pouco investigadas. Por um lado, em níveis 

evolutivos menos inclusivos, padrões comportamentais consagrados de algumas 

espécies, como a migração vertical de cnidários hidrozoários, finalmente contaram com 

uma explicação fisiológica. Por outro lado, como exemplo em níveis supraespecíficos, a 

identificação das enzimas e o sequenciamento dos genes da via de produção de 

melatonina e seu uso em inferências filogenéticas, como uma fonte de dados 

inexplorada, é uma nova frente que se abre na investigação da evolução em nível de 

grandes grupos. Por fim, associando-se as duas frentes (ecologia/biologia e filogenia), a 

análise filogenética de sequências das enzimas da via de produção de melatonina em 

diversos invertebrados poderá possibilitar uma compreensão sobre o sinal filogenético 

destas moléculas e sua expressão relacionada aos diferentes hábitos comportamentais 

das espécies.
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5 CONCLUSÃO

 

 Em conclusão, pudemos verificar a presença de melatonina, com produção 

circadiana e com sinais de ser um marcador endógeno da ritmicidade circadiana em 4 

filos onde nunca tal averiguação havia sido realizada: Ctenophora, Cnidaria, Annelida e 

Echinodermata. Mais do que isso, nossos dados indicam que a via de produção de 

melatonina é a mesma nas cinco espécies dos quatro filos analisados com base em 

dados gênicos e de atividade das enzimas. Isso comprova a tese de que a melatonina é 

uma molécula ubíqua nos seres vivos, uma vez que em todos os animais em que foi 

investiga, ela esteve presente. 

 Também fomos capazes de demonstrar a presença de isoformas de genes 

relógio nestes filos, pela primeira vez na literatura, o que abre a possibilidades de 

investigar como tais genes funcionam nestas espécies, modulando sua ritmicidade, tanto 

em fenômenos comportamentais, como na própria produção de melatonina.
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