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RESUMO 

Trabalhos anteriores do grupo mostraram que o hormônio melatonina é 
eficientemente oxidado por peroxidases e pela mieloperoxidase presente em 
neutrófilos e macrófagos numa rota dependente de ânion superóxido. A 
oxidação de melatonina gera uma quinurenamina denominada N1-acetil-N2-
formil-5-metoxiquinuramina (AFMK) que poderia, em seguida, sofrer 
deformilação produzindo N1-acetil-5-metoxiquinuramina (AMK). Neste estudo 
avaliamos possíveis fontes de atividade de hidrolases ativas na deformilação de 
AFMK. Nem leucócitos mononucleares ou neutrófilos foram competentes na 
deforiTiilação de AFMK. Dentre os fluidos biológicos testados o líquido céfalo
raquidiano, mas não líquido sinovial e soro, foi capaz de deformilar AFMK 
Como reações subsequentes possíveis, verificamos que AMK, mas não AFMK, 
sofre oxidação catalisada por HRP/H202 e por neutrófilos ativados. Na presença 
destes sistemas enzimáticos há o desaparecimento total de AMK. A oxidação 
de AMK por neutrófilos ativados depende de mieloperoxidase e de peróxido de 
hidrogênio. AMK é um substrato de mieloperoxidase oxidado através do ciclo 
peroxidásico clássico (enzima nativa/ composto 1/ composto li/ enzima nativa). 
Estes resultados amparam a proposta de uma rota específica de metabolização 
de melatonina na inflamação. Visto que há a possibilidade ·dos compostos 
AFMK e AMK serem produzidos in vivo em condições onde ocorre a ativação 
de neutrófilos e monócitos, avaliamos o efeito de melatonina, AFMK e AMK 
sobre a atividade microbicida de neutrófilos. Na presença de todos estes 
compostos a fagocitose de S . aureus por neutrófilos é mantida, entretanto a 
viabilidade bacteriana é aumentada indicando uma redução na atividade 
microbicida de neutrófilos de aproximadamente 30% na presença de 1 mM de 
melatonina, AFMK ou AMK. Estes achados indicam que, quando melatonina é 
administrada em altas concentrações, pode haver o comprometimento da 
atividade microbicida de fagócitos e portanto sua utiliza~o clínica em quadros 
inflamatórios de origem infecciosa deve ser cautelosa. 
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ABSTRACT 

Previous studies from our lab showed that the hormone melatonin is 
efficiently oxidized by peroxidases and by myeloperoxidase present in 
neutrophils and monocytes in a superoxide anio~ependent route. The 
oxidation af melatanin generates N1 -acetyt-N2-farmyl-S-methoxykynuramine 
(AFMK) that can subsequently suffer deformylation generating N1-acetyl -5-
methoxykynuramine (AMK). Here we evaluate possible sources of active 
hydrolases in the deformylatian of AFMK. Neither mononuclear ar neutrophils 
were active in the deformylation of AFMK. Among the biolagical fluids assayed, 
the cerebrospinal fluid, but not serum ar sinovial fluid, was able to deformylate 
AFMK. As a passible subsequent readion we verified that AMK, but not AFMK, 
can be oxidized by peroxidase /hydrogen peroxide and by activated neutrophils. 
ln the presence of these enzymatic systems AMK completely disappeared. The 
oxidation af AMK by activated-neutrophils depends an myeloperaxidase and 
hydragen peroxide. Myeloperoxidase catalyses the oxidation of AMK by the 
common peroxidatic cycle (nativa enzyme/ compound 1/ compound li/ native 
enzyme). Our findings support the proposal that melatonin fallow a specific route 
of metabalization in inflammation. Given that there is the possibility that AFMK 
and AMK are produced in vivo in conditions where there is activation of 
neutrophils and monocytes, we evaluated the effect of melatonin, AFMK and 
AMK on the microbicida! activity of neutrophils. ln the presence of 1 mM of these 
compounds the phagocytosis af S. aureus by neutrophils is maintained, however 
there is a 30% increase in the microorganism viability indicating a reduction in 
the microbicidal activity of neutrophils. These findings indicate that the 
administration of high doses of melatonin can compromise the microbicidal 
activity of phagocytes. Consequently its therapeutic use in inflammation of 
infectious origin might require caution. 
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1. INTRODUÇÃO 

A oxidação de melatonina por mieloperoxidase pode ser uma rota 

importante no metabolismo deste hormônio, especialmente na inflamação. 

Neutrófilos ativados oxidam melatonina eficientemente (1) e o primeiro produto 

gerado, N1-acetil-N2-formil-5-metoxiquinuramina (AFMK) poderia sofrer 

ulteriores oxidações e gerar outros compostos relevantes biologicamente. O 

composto AFMK, a exemplo do que ocorre com quinurenina (produto de 

oxidação do triptofano), poderia ser deformilado in vivo levando à formação de 

N1 -acetil-5-metoxiquinuramina (AMK) (2). A relevância biológica desta reação 

dependerá da presença de neutrófilos ativados e da concentração destes 

compostos em fluidos biológicos. O processo inflamatório pode suprir ambos os 

requisitos, visto que no foco inflamatório estão presentes células capazes de 

sintetizar melatonina e células geradoras de agentes oxidantes (3,4). Neste 

estudo focamos nosso interesse na deformilação de AFMK, oxidação de AMK e 

efeito biológico destes compostos frente a atividade bactericida promovida por 

neutrófilos. 
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Introdução 

1.1. MELATONINA 

Dentre os vários hormônios secretados e liberados na circulação 

sangüínea está o hormônio produzido pela glândula pineal, a melatonina (N1-

acetil-5-metoxitriptamina), um importante derivado do triptofano (2,5,6). A 

glândula pineal exerce influências regulatórias importantes em vertebrados 

devido à secreção deste hormônio. A melatonina está relacionada ao ritmo 

circadiano (2,5,6) e a regulação de funções como reprodução sazonal (6), 

responsividade imunológica (7), ação anti-neoplásica (8) entre outras. A 

concentração de melatonina no plasma é baixa durante o dia (1-6pg/ml) e alta 

à noite (200-300pg/ml), o que define um ritmo diário para melatonina em 

resposta à escuridão. Não existem evidências que melatonina seja estocada na 

glândula pineal, a melatonina produzida é liberada diretamente na corrente 

sangüínea e aproximadamente 50-70% da melatonina circula na corrente 

sangüínea ligada a albumina. O significado biológico desta ligação não é 

conhecido (2,5,6). 

1.1.1. Síntese 

O ritmo de síntese de melatonina tem início na infância e a produção e 

secreção de melatonina diminui com a idade (6,9). A glândula pineal é o 

principal sítio de produção de melatonina. As células desta glândula captam 

ativamente triptofano e, através de duas reações sucessivas, catalisadas pelas 

enzimas triptofano hidroxilase e 5-hidroxitriptofano decarboxilase, formam 

serotonina (5-hidroxitriptofano). A síntese de melatonina a partir de serotonina 

envolve dois processos enzimáticos distintos. Inicialmente a serotonina é N

acetilada pela enzima N-acetiltransferase formando N-acetilserotonina que é 

subseqüentemente O-metilada para formação de melatonina; a enzima 

hidroxindol-o-metiltransferase catalisa esta etapa do processo (2,5,6) (figura 1 ). 
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Apesar da glândula pineal ser o principal sítio de produção de melatonina, sua 

síntese também tem sido demonstrada em retina (2,6), intestino (10) e células 

da medula óssea (11 ). 

HO~CH2"1H-COOH 

N NH2 

Triptofano 
trlptofano hidroxilase 

H 

~bidro:útriptofano 

N-acetilserotonina 

Melatonina 

FIGURA 1. Biosíntese de melatonina a partir de triptofano. 
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1.1.2. Metabolismo 

As duas principais vias de metabolização de melatonina ocorrem no 

fígado e no cérebro (2,5,6). Aproximadamente 90% da melatonina sérica é 

metabolizada no fígado e uma pequena quantidade pode ser excretada, de 

forma inalterada, na bile (12). No fígado ocorre a hidroxilação a 6-

hidroximelatonina pelo sistema do citocromo P450, seguida de conjugação com 

sulfato ou glucoronato, 70% e 6% de conjugação respectivamente, e posterior 

excreção renal. Pequenas quantidades de melatonina não metabolizada 

(menos de 5% da melatonina sérica) também são excretadas na urina (2,5,6). O 

sulfato de 6-hidroximelatonina é o principal metabólico de excreção renal. A 

quantidade deste produto na urina é maior a noite do que durante o dia, 

refletindo a produção pineal de melatonina e seu ciclo de secreção (13). No 

tecido cerebral, a melatonina é convertida a N1-acetil-N2-formil-5-

metoxiquinuramina (AFMK) através de clivagem oxidativa do anel indólico 

catalisada pela enzima lndolamina 2,3-dioxigenase (IDO), seguida de 

deformilação formando N1-acetil-5-metoxiquinuramina (AMK) (2,5,6). Outras 

vias metabólicas, que ocorrem em diversos tipos celulares, levam a formação 

de N-acetilserotonina e de 3-hidroximelatonina cíclica (6, 14). A formação de N

acetilserotonina parece ser uma importante via metabólica quando altas doses 

de melatonina exógena são administradas (2,5,6,13,15). A atividade biológica 

destes metabólitos ainda não está totalmente definida, mas não se pode excluir 

a possibilidade da ação dos mesmos. A figura 2 mostra de forma esquemática a 

metabolização de melatonina. 
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Fígado 
Melatonina Cérebro 

AFMK 

6-sulfatoximelatonina 

o 
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N-acctilserotonina 3-bidroximelatonina cíclica 

FIGURA 2: Representação esquemática de vias metabólicas de melatonina. Os dois principais 

metabólitos são 6-hidroximelatonina e N1-acetn-ri-formll-5-metoxiquinuramina (AFMK). 
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AFMK pode ser formada, in vivo, no tecido cerebral por ação da IDO 

(2,5,6) e, semelhante ao metabolismo do triptofano, que leva à formação de 

vários derivados tipo quinurenina, a oxidação da melatonina também leva a 

formação de quinurenaminas (13-16). Trabalhos do grupo mostraram que 

melatonina e triptofano podem ser oxidados por neutrófilos ativados, in vitro, 

numa reação que envolve mieloperoxidase (MPO) e Oi gerando N-formil

quinurenina e quinurenina a partir de triptofano e AFMK a partir de melatonina 

( 1 , 17). A formação de AFMK também pode ocorrer por foto-oxidação da 

melatonina (18), por reação da melatonina com peróxido de hidrogênio (19,20), 

reação com radical hidroxila (21,22) ou peroxinitrito (23,24) formando um cátion 

radical que, reagindo com ânion superóxido, leva à formação de AFMK A figura 

3 demonstra de forma esquemática as possíveis vias de formação de AFMK a 

partir de melatonina. O AFMK formado pode continuar a ser biotransformado. A 

exemplo da deformilação catalisada por arilamina formamidase que ocorre, in 

vivo, no tecido cerebral (5,6,9,15), estudos têm demonstrado que AFMK pode 

ser enzimaticamente transformada em AMK, in vitro, por reação catalisada por 

catalase (19) e esterase (15). 
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FIGURA 3. Representação esquemática de possíveis vias enzimáticas e química de formação 

de N1-acetil-ri-formil-5-metoxiquinuramina (AFMK) a partir de melatonina. IDO, lndolamina 2,3-

dioxigenase; MPO, Mieloperoxidase; Üi, ânion superóxido, oH·, ânion hidroxila, ·OH, radical 

hidroxila, H202, peróxido de hidrogênio. 
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1.1.4. Ações fisiológicas 

Melatonina influencia a fisiologia do organismo de diversas maneiras. 

Muitas das ações são mediadas por receptores enquanto outras são receptores 

independentes. Melatonina é uma molécula antipática e pode atravessar a 

membrana celular. Devido esta propriedade a melatonina pode modificar 

diretamente reações que ocorrem no interior das células ou se ligar a 

receptores presentes na membrana nuclear (6, 7 ,25). Desta maneira, a 

presença de receptores em membrana confere uma especificidade de ação 

para as células que os possuem, além de permitir que a resposta fisiológica 

ocorra em concentrações muito baixas, na faixa de picogramas por mililitro (25). 

Sítios de ligação para melatonina foram descritos em vários tecidos periféricos 

tais como: retina, gônada, baço, fígado, coração, trato gastrointestinal, 

glândulas mamárias, órgãos linfóides primários e secundários e também está 

presente em vários tecidos neoplásicos (2,6,26,27). O efeito da melatonina 

parece não depender somente da sua concentração, mas também do tempo de 

exposição aos tecidos e da sensibilidade dos receptores de melatonina, que 

parece variar em função da hora do dia (2,5,25). Por outro lado, a atuação 

sobre reações bioquímicas, receptores independentes, em diferentes células 

resulta em um efeito mais generalizado no organismo e necessita de 

concentrações maiores do hormônio (28). Como exemplo, podem ser citadas as 

ações antioxidante (29,30) e ação inibitória da enzima calmodulina (31) que são 

observadas em concentrações na faixa de miligrama por mililitro. 

Estudos dos possíveis papéis fisiológicos da melatonina relatam o seu 

efeito sobre o controle do ritmo circadiano e sazonal, indução do sono nos 

seres humanos, maturação das gônadas (pode ter um papel no controle da 

reprodução no homem), termorregulação e pigmentação (fenômeno que não 

ocorre em mamíferos) (2,5,32). Além destas funções, melatonina pode 

desempenhar algumas outras funções estratégicas, tais como scavenger de 
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radicais livres endógenos {15,28-30) e atuar sobre as respostas de defesa do 

organismo {resposta imunológica e resposta inflamatória) (7, 15, 32-34). 

1.1.5. Melatonina nas respostas imunológica e inflamatória 

Os efeitos de melatonina nas respostas de defesa do organismo 

resultam, em parte, de uma ação endócrina do hormônio produzido pela 

glândula pineal uma vez que órgãos linfóides primários e secundários, bem 

como células imunocompetentes, apresentam receptores para melatonina {25-

27). A possibilidade de produção de melatonina por células presentes no foco 

inflamatório, que resultaria em concentrações locais superiores as observadas 

no plasma, independentes do ritmo diário de síntese pineal, sugere uma maior 

participação da melatonina em processos inflamatórios além de sua ação 

endócrina. É descrito que células da linhagem monocítica apresentam todo 

arsenal enzimático necessário para a síntese deste hormônio (3) e estudos 

apontam para a presença de receptores de melatonina em membranas de 

neutrófilos e monócitos {35,36), o que pode conferir uma ação parácrina e 

autócrina para este hormônio (25). 

Vários estímulos endógenos ou exógenos são capazes de gerar 

agressão celular, o que desencadeia uma série de eventos conhecidos como 

processo inflamatório. O processo inflamatório inicia-se com a liberação de 

substâncias vasoativas, interleucinas e fatores quimiotáticos do local da lesão 

para a corrente sangüínea, o que induz alterações na microcirculação que 

resultam em edema decorrente de vasodilatação arteriolar, aumento de 

permeabilidade vascular e transmigração de leucócitos para a região da lesão. 

O aumento da permeabilidade vascular causa diminuição na velocidade 

sangüínea permitindo que os leucócitos que trafegam normalmente pela região 

central do vaso entrem em contato com o endotélio, num processo denominado 

marginalização leucocitária. A interação dos leucócitos com o endotélio inicia a 
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migração celular dividida em três etapas: rol/ing, adesão e transmigração 

(4,37). A migração celular, em direção a área lesionada, ocorre por influência 

de agentes quimiotáticos como por exemplo o fator de necrose tumoral (TNF}, 

interleucina 8 (IL-8) e interleucina 1 (IL-1) liberados por macrófagos e pelos 

próprios neutrófilos (38-40). 

A inflamação aguda tem uma duração relativamente curta, de minutos a 

alguns dias sendo caracterizada pela migração de grande quantidade de 

neutrófilos. Porém, neutrófilos ativados podem prolongar a inflamação e induzir 

lesão tecidual mediante a liberação de mediadores químicos, proteases e 

metabólitos tóxicos, como espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, para o 

meio extracelular, originando diversas patologias tais como artrite reumatóide e 

úlcera péptica do duodeno ou estômago (4). Neutrófilos podem não ser 

capazes de eliminar o agente agressor (38,40-42). Quando o agente agressor 

não pode ser eliminado pela resposta aguda esta tende à cronificação. Neste 

caso a inflamação tem uma duração maior e as principais células envolvidas 

são os macrófagos, linfócitos e, em alguns casos, eosinófilos (40-42). 

Os neutrófilos são células do sistema imune que apresentam um papel 

central na defesa do hospedeiro durante o processo inflamatório. Após a 

migração e ativação dos neutrófilos, estes passam a produzir as enzimas óxido 

nítrico sintase induzida (iNOS) e ciclooxigenase induzida (COX2), importantes 

na resposta inflamatória (4,37-40). Melatonina é capaz de reduzir a síntese 

destas enzimas e de seus produtos em diferentes modelos experimentais 

(25,28,43). O efeito inibidor da melatonina está diretamente relacionado à sua 

capacidade de bloquear a ativação do fator nuclear kappa B (NFkB}, que é a 

via comum na indução de iNOS e COX2 em processos inflamatórios (44). Além 

da síntese destas enzimas, o neutrófilo ativado desempenha importante papel 

através da síntese de citocinas e da capacidade de fagocitose de 

microorganismos e/ou fragmentos do tecido lesado (37,40,41 ). 

A melatonina também atua na fase crônica do processo inflamatório. A 

lesão crônica da pata de camundongos induzida por BCG ou nistatina 
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apresenta um ritmo circadiano. O volume da pata inflamada e a permeabilidade 

vascular são maiores na fase de claro do que na fase de escuro. Esta 

rítmicidade não é observada em camundongos pinealectomizados e é 

restaurada por ingestão de melatonina, oferecida apenas na fase de escuro. 

Nestes experimentos foram testadas apenas doses farmacológicas (45). Por 

outro lado, em inflamação alérgica pulmonar, asma brônquica, melatonina 

apresenta efeito pró-inflamatório ( 46). 

As células do sistema mononuclear fagocítico também participam do 

processo inflamatório. O monócito apresenta uma vida média superior ao 

neutrófilo, aproximadamente 1 a 3 dias, passando depois aos tecidos onde se 

transforma em macrófago (4,38). O macrófago, durante seu processo de 

maturação, adquire um importante conteúdo de vesículas lisossomais, sistema 

de microfibrilas e microtúbulos, necessários ao processo de fagocitose (4). Em 

macrófagos, melatonina induz a secreção de interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 

(IL-6), ativa a formação de intermediários reativos de oxigênio e a 

citotoxicidade contra células tumorais (43,47). 

Melatonina também parece influenciar o sistema imune de outras 

formas. Sítios de ligação para melatonina são mais abundantes em células 

CD4+ do que CD8+, sugerindo que os linfócitos CD4+ são as células mais 

responsivas à melatonina na subpopulação linfocitária. Nessas células a 

melatonina estimula a produção de interleucina-2 (IL-2) e interferon gama 

(IFNy). Porém, a administração de IL-2 inibe a produção de melatonina pela 

glândula pineal, indicando um sistema de retroalimentação negativo (48). 

Apesar de inúmeros efeitos relatados, o mecanismo de ação da melatonina 

sobre o sistema imune não está ainda esclarecido. Como a melatonina é um 

bom doador de elétrons e reage eficientemente com radicais hidroxila (21,22) e 

peroxinitrito (23,24) uma das propostas para alguns de seus efeitos poderia 

estar associada a sua forte capacidade em seqüestrar radicais livres (49,50). 

Trabalhos mais recentes apontam para a possibilidade de que compostos do 

tipo quinurenina originados da clivagem do anel indólico tenham efeitos 
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biológicos (20,51 -53). Como exemplo, temos que melatonina e algumas 

quinureninas parecem modificar a atividade de Óxido nítrico sintase de 

neurônios (nNOS) através da modulação de respostas excitatórias dependente 

de N-metil-D aspartato (51,52). 

1.1.6. Ações antioxidante e scavenger de radicais livres 

Espécies reativas de oxigênio e nitrogênio participam de inúmeras 

reações associadas a dano celular. Várias destas espécies são radicais livres 

associadas à peroxidação de lipídeos e proteínas. A ação scavenger de 

diversos compostos sobre radicais livres minimizam o efeito deletério destes 

radicais (54). Melatonina é considerada um scavenger, um seqüestrador de 

radicais hidroxila e radicais peroxila podendo atuar indiretamente como agente 

antioxidante, desempenhando uma ação protetora contra diversos agentes 

oxidantes (21,25,32,49,50). Um dos produtos resultantes da interação da 

melatonina com radical hidroxila, identificado como 3-hidroximelatonina cíclica 

(14, 16,22), apresenta excreção urinária e pode ser utilizado como marcador 

desta reação (14). A reação de melatonina com peróxido de hidrogênio, 

neutralizando a formação do radical peroxila, resulta num produto secundário, 

AFMK (19,20). Como scavenger de radicais peroxil, os quais são formados 

durante a oxidação de ácidos graxos polinsaturados, melatonina tem uma 

eficiência maior que vitamina E (30,33). É importante ressaltar que a 

concentração requerida para o efeito antioxidante da melatonina está na faixa 

de milimolar (mM), enquanto nos tecidos in vivo a faixa é da ordem de 

nanomolar (nM). Outra consideração importante a fazer quanto à concentração 

plasmática e tissular de melatonina, é que, sendo este hormônio lipofílico, a 

compartimentalização do mesmo poderia resultar em maiores concentrações 

tissulares. Em modelo experimental, trinta minutos após a injeção de 0,5 mg de 

melatonina/kg de peso do aminal, por via subcutânea, a concentração deste 
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hormônio no núcleo de células da córtex cerebral e cerebelar é cinco vezes 

maior que em animais controle (32,33). 

O oxigênio singlete, apesar de não ser um radical livre (não apresenta 

elétron não pareado) é uma espécie reativa de oxigênio que apresenta efeitos 

tóxicos para as células. Melatonina tem se mostrado eficiente em inibir o dano 

celular induzido pelo oxigênio singlete durante o processo de isquemia e 

reperfusão (55). A habilidade da ação scavenger de melatonina sobre o óxido 

nítrico tem sido descrita em diversos trabalhos (56,57) e sua interação com 

peroxinitrito, que leva à formação de um cátion radical (23), foi demonstrada 

pela redução da oxidação de dehidrorodamina por este ânion na presença de 

melatonina (57). 

Em vários modelos experimentais de choque séptico e não séptico, 

melatonina tem demonstrado um efeito protetor, diminuindo a taxa de 

mortalidade do animal. Este efeito protetor é atribuído à ação antioxidante 

deste hormônio (18,28). Diversos trabalhos também relatam a ação de 

melatonina sobre o retardo do envelhecimento, como agente protetor contra a 

toxicidade de drogas antitumorais, lesões geradas por reperfusão após 

isquemia e proteção contra úlcera gástrica além de diminuir o estresse 

oxidativo no sistema nervoso central (18,25,28). Mais recentemente foi 

observado que a ação de quinureninas é ainda mais intensa do que o próprio 

triptofano e melatonina (52). AFMK atua como um potente antioxidante (20), 

podendo proteger o DNA de dano oxidativo por peróxido de hidrogênio (53,58), 

reduzindo a lipoperoxidação e a morte neuronal por dano oxidativo e por 

acúmulo de proteína Jl-amilóide (59). 

1.1.7. Uso clínico de melatonina 

Desde 1993 melatonina foi disponibilizada como medicamento, sendo 

que as propostas de utilização terapêutica estão mais relacionadas ao 
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tratamento de afecções associadas ao ritmo circadiano e possIve1s ações 

protetoras promovidas pelo seu efeito antioxidante (18,60). Em relação a 

distúrbios do ritmo circadiano, pode-se citar o uso de melatonina no tratamento 

da insônia, como indutor do sono e na adaptação após a dessincronização de 

vôos transmeridianos Uet lag) (61 ). A associação de benzodiazepínicos e 

melatonina reduziu a latência para o início do sono em pacientes idosos, 

comparados com pacientes tratados apenas com benzodiazepínicos. A 

melatonina também aumentou a eficiência do sono e reduziu o aparecimento de 

efeito rebote em protocolos de retirada de benzodiazepínicos (62) Em idosos 

não insones, a melatonina não interfere no sono, mesmo que estes apresentem 

um pico de melatonina menor que indivíduos adultos normais (9). A utilização 

da melatonina no tratamento dos distúrbios do sono em crianças hiperativas e 

com comprometimento neurológico demonstram que pequenas doses noturnas 

corrigem as alterações do sono e as crianças apresentam melhora no humor e 

um posicionamento social mais favorável e mais estável (63). Os efeitos da 

melatonina sobre depressão (64), envelhecimento (34), prevenção e 

tratamento de Alzheimer (59) também foram investigados. Em relação a 

oesteoporose melatonina tem influência significativa na velocidade de síntese e 

manutenção da calcificação dos ossos em idosos (65). Melatonina apresenta 

ação antiproliferativa e imunoestimulante principalmente frente a tumor de 

mama humano responsivo a estrógeno (18,60). Devido a estas ações 

melatonina tem sido amplamente utilizada na clínica como regulador do sono e 

como agente antiinflamatório e antineoplásico (60). 

1.2. PRODUÇÃO DE ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E 

NITROGÊNIO NA INFLAMAÇÃO 

Espécies reativas de oxigênio (ERO) são constantemente geradas por 

células aeróbias devido à utilização do oxigênio molecular como base de seu 
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metabolismo. Radicais livres são moléculas ou porções destas que apresentam 

um ou mais elétrons não pareados em seu último orbital, o que lhes confere 

grande reatividade. As espécies reativas mais relevantes geradas a partir do 0 2 

incluem ànion superóxido ( Oi ),radical hidroxila C-OH) e ànion peroxinitrito 

(ONOO-). Durante o processo inflamatório, fagócitos ativados entram em burst 

oxidativo e produzem grande quantidade de ERO {66,67). 

O burst oxidativo é uma característica de fagócitos (neutrófilos, 

eosinófilos e macrófagos) e foi descrito inicialmente como um aumento do 

consumo do oxigênio, considerado fonte de energia para a fagocitose (68). 

Posteriormente, foi constatado o papel do burst oxidativo e.orno fonte de ERO. 

A produção de ERO e radicais livres pode ser iniciada por vários estímulos tais 

como agentes pró-inflamatórios, microorganismos e outros agonistas a 

fagocitose (69, 72). Receptores de opsoninas, quando estimulados, ativam a via 

das fosfolipases produzindo digliceraldeídos que ativam a proteína C cinase, 

necessária à ativação do sistema NADPH oxidase (67, 73). A ativação direta da 

proteína C cinase pode ooorrer pela ação de ésteres de forbol, como o acetato 

de forbol miristato (PMA) (74). Ambas as vias, dependente e independente de 

opsonina, podem levar à ativação da NADPH oxidase (figura 4 ). 

Partlcula• 
opsonlzadas 

ç-• 
Atlvaçlo de diferentes 

PMA 

I' Ç 
fosfollpaMS 

Formaçlo de Atlvaçlo da 
dlgllcerkleo ~ protelna e -•Ili• Fosfortlaçlo 

quina• da p47 

FIGURA 4. Esquema simplificado de vias de estimulação para a produção de ânion superóxido 

por fagócitos. 
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O sistema NADPH oxidase é um complexo enzimático que contém uma 

série de proteínas funcionais e estruturais previamente dispersas no citosol. 

Proteínas citosólicas (p40phox, p47phox e p67Phox) e de membrana (p22phox e 

gp91 phox), que constituem uma flavoproteína heterodimérica conhecida como 

citocromo b558. Duas proteínas de baixo peso molecular também estão 

envolvidas: Rac2, localizada no citoplasma em um complexo dimérico com 

RhoGDI (Inibidor de dissociação Guanina nucleotídeo) e Rap1, localizada em 

membranas. Quando ocorre ativação do neutrófilo a p47phox é fosforilada pela 

proteína C cinase, resultando na migração dos componentes citosólicos para a 

membrana, onde se associam com o citocromo b558. O acoplamento de todos 

os componentes à membrana forma o complexo catalíticamente ativo 

(69,74,75) (figura 5). 

Repouso Ativado 

Bablor et ai., Arch. BiocMm. Blophya. (2002) 397, 342 

FIGURA 5. Organização do sistema NADPH oxidase quando fagócitos são estimulados. 
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O sistema NADPH oxidase catalisa a produção de ânion superóxido 

(Oi) através da redução unieletrônica do oxigênio molecular, utilizando 

NADPH como doador de elétrons (66,71,72,75). 

O ( Oi ) pode ser dismutado em H202. A reação de redução do 0 2 a 

H202 possui 3 intermediários denominados ânion superóxido ( Oi ), peróxido de 

hidrogênio (H202) e radical hidroxila C-OH), que são formados pela adição 

sucessiva de 1 elétron (72,76,77). 

e e-+ 2H+ e e-+ H+ 

• 02·- • • • 02 • • H202 •. OH • H20 

\OH-

A maior parte do Oi produzido no burst oxidativo é convertido a H202, 

por dismutação espontânea ou catalisada pela superóxido dismutase (SOO) 

(76). 

50D 

O ânion superóxido produzido atua como substrato inicializador para a 

produção de um vasto rol de reativos oxidantes, incluindo oxidantes 

alogenados, como o ácido hipocloroso, formados através da via da 
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mieloperoxidase e que conferem a capacidade microbicida a neutrófilos 

(66, 78, 79). 

A produção de radical hidroxila (•OH) por neutrófilos pode ocorrer por 

dois mecanismos: reação de Fenton, onde H2O2 reage com um metal de 

transição (íons metálicos), ou através da reação do ácido hipocloroso (HOCI) 

com o; (66,80). 

Reação de Fenton 

------111-~ Ho· +cr+ 02 

Reação do HOCI 

A ação microbicida do radical hidroxila é limitada. Devido a sua alta 

reatividade, mesmo dentro do fagossomo, este radical pode reagir com vários 

alvos biológicos que não o microorganismo (81 ). Entre o rol de reativos 

oxidantes oriundos do ânion superóxido temos, também, as espécies reativas 

de nitrogênio. A formação de peroxinitrito (ONOO") pode ocorrer pela reação de 

ânion superóxido com óxido nítrico (82). 

A formação do óxido nítrico ocorre pela enzima óxido nítrico sintasa 

(NOS) que catalisa a reação de oxidação da L-arginina formando L-citrulina e 

óxido nítrico (NO). Existem duas isoformas da óxido nítrico sintasa: a 

constitutiva e a indutiva (iNOS). A iNOS é encontrada em fagócitos e pode ser 
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induzida por citocinas, como y-lFN, e por outros agentes, como endotoxinas 

(54,83). 

O ONOo- formado da reação de NO com Oi pode se decompor e 

originar ºOH e radical dióxido de nitrogênio (N02º) (54). 

ONoo · + 2H+ ----1•~ ONOOH 

ONOOH 

1.3. PEROXIDASES 

Peroxidases participam de vários processos fisiológicos, possuem um 

largo espectro de atividade e apresentam uma variedade de isoenzimas. As 

peroxidases catalisam a oxidação de diversos substratos orgânicos na 

presença de H202 (84-86). O ciclo peroxidásico clássico envolve a reação da 

forma férrica nativa da enzima (MP3+) com H202 para formar um intermediário 

redox denominado Composto 1. O Composto I reage com um substrato doador 

de elétrons formando o Composto li, o qual abstrai mais um elétron e restitui a 

enzima à forma nativa. O doador de elétrons é oxidado a um radical (85,86). 

Fe3
+ + H202 • Composto 1 + H20 

Composto 1 + substrato • composto li + substrato oxidado 

Composto li+ substrato • Fe3
+ + substrato oxidado+ H20 
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As peroxidases também apresentam um ciclo oxidásico. Duas formas 

adicionais de peroxidase estão envolvidas: ferroperoxidase (Fe2+) e composto 

Ili (enzima-composto-Ili) (Fe3+on. Nesta condição os Compostos I e li não 

participam da reação e 02 é reduzido a radical superóxido. Os ciclos 

peroxidásico e oxidásicos podem estar relacionados pela reação do composto li 

com H2O2 para formar composto Ili (85,86). A formação do Composto Ili pode 

ocorrer das seguintes maneiras: reação entre enzima nativa e excesso de H2O2 

ou Oi, reação entre composto li e H2O2 e reação entre enzima na forma 

ferrosa (forma reduzida de peroxidase, Fe2+) e oxigênio. O Composto Ili é 

representado como um híbrido de ressonância entre um complexo de forma 

ferrosa com oxigênio e da forma férrica com ânions superóxido (Fe+2-O2 <=:> 

Fe+3 Oi) (86). Está é uma rota metabólica que pode ser importante no 

metabolismo do triptofano e melatonina (87). 

Vários compostos indólicos são oxidados por HRP, MPO e IDO levando 

à formação de produtos tipo quinurenina. A peroxidase de rábano (HRP) é uma 

glicoproteína que apresenta um grupo prostático (ferriprotoporfirina IX) ligado de 

forma não covalente à parte protéica da molécula (88). HRP pode ser utilizada 

como modelo químico para atividade peroxidásica. Mieloperoxidase é uma 

hemeproteína tetramérica que possui duas cadeias leves (= 13.5 Kda) e duas 

cadeias pesadas (= 55 Kda) (85,87,89,90). O grupo prostático heme desta 

enzima é do tipo m e esta estrutura (figura 6) é responsável pelas 

características do espectro de absorbância de banda Soret da MPO (89,90). 
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B 

FIGURA 6. A) Estrutura da mieloperoxidase, B) Detalhe do grupo heme 

Mieloperoxidase é o maior constituinte dos grânulos azurófilos de 

neutrófilos e representa 5% do peso seco da célula (89,90). Monócitos também 

possuem MPO, porém em menores quantidades. O monócito contém cerca de 

um terço do conteúdo de MPO quando comparado ao neutrófilo (91,92). 

Quando o monócito se diferencia a macrófago in vitro ou in vivo este conteúdo é 

perdido, porém trabalhos recentes sugerem que, em algumas situações, o 

macrófago tecidual pode apresentar MPO (93,94). MPO é liberada, pela 

ativa~o celular, no fagolisossomo ou no espaço extracelular e utiliza o peróxido 

de hidrogênio gerado pelo burst oxidativo para produzir ácido hipocloroso, um 

importante agente microbicida, além de produzir outros reativos oxidantes. Esta 

enzima também atua como uma peroxidase clássica e oxida uma variedade de 

compostos (1 ,94-96). Dentre os compostos oxidados pela MPO encontramos a 

melatonina (1) e o triptofano (95). 

O mecanismo de reação da MPO envolve a reação da forma férrica 

nativa (MP3+) com H202 para formar um intermediário redox - composto 1, que 

oxida cloreto para produzir ácido hipocloroso. A oxidação de substratos 
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orgânicos se dá através de duas transferências sucessivas de um elétron 

envolvendo o intermediário composto I e composto li. Substratos pobres 

seqüestrariam o composto li e inibiriam a produção de ácido hipocloroso a não 

ser que Oi ou outra molécula do substrato esteja presente para reciclar a 

enzima (1,76,90) (figura 7). Uma outra possibilidade seria a oxidação de 

substratos orgânicos via MPO composto Ili (MP2+02) (95,96). 

HCLO 

MP03+ 

02-

CL" 

___ H_-z0_2 ----1•~ Composto 1 

... •· 
.... •·············· 

.••• ··~2-

.. .. •··· .. 
•••• •··~2 

RH 

R 

Composto li 

Hampton et ai. Blood (1996) 92,3009 

FIGURA 7. Ciclos conhecidos para mieloperoxidase. 

MPO ainda parece ter um papel na nitração de proteínas, peroxidação 

lipídica (89) e em imunomodulação (97). Outra característica importante é a 

interação da MPO com óxido nítrico (NO). Esta interação ocorre tanto via 

composto I como composto li, sugerindo que MPO possa servir como sítio 
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catalítico de NO, regulando a biodisponibilidade de NO e da própria MPO nos 

sítios inflamatórios {98). MPO também tem sido relacionada a efeitos deletérios 

que ocorrem durante o processo inflamatório. É conhecido que os derivados 

oxidantes formados a partir das reações de MPO podem levar a dano celular e 

tecidual in vitro {37,38,76), devido a reações de cloração de proteínas, 

peroxidação de lipídeos e proteínas {99) e está associado a várias doenças 

inflamatórias, tais como, artrite, formação de úlceras pépticas, injúria de 

reperfusão, entre outras { 42,99, 100). A figura 8 esquematiza a geração de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio por neutrófilos. 

MPO • 
CI-

10 
H23/ 2 

Hocf-NH;z• R-NHCI 

~ 
o2 ·OH 

FIGURA 8. Esquema simplificado da geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio por 

neutrófilos. 
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A IDO é uma heme proteína, monomérica, de 45 KDa que catalisa a 

oxidação de uma variedade de compostos indólicos com clivagem do núcleo 

pirrólico, pela inserção de dois átomos de oxigênio (Figura 9) ( 101 , 102). 

FIGURA 9: Clivagem oxidativa do anel pirrólico de compostos indólicos catalisada pela IDO. 

A IDO está distribuída na maior parte dos tecidos de mamíferos, 

incluindo intestino, placenta, pulmões e sistema nervoso central, estando 

localizada no citosol de monócitos/macrófagos (101 ). Estudos sugerem a sua 

participação na regulação das concentrações de serotonina no cérebro e 

intestino delgado (101) e na degradação de melatonina (15). A oxidação de 

compostos indólicos, catalisadas pela IDO, leva à formação de produtos tipo 

quinurenina (49). É conhecido que durante a oxidação química de alguns indóis 

ocorre quimiluminescência, originada, em muitos casos, do decaimento 

radiativo do produto de abertura do anel eletronicamente excitado (102). 

A síntese da IDO pode sofrer indução por lipopolissacárides (LPS) e y

lFN, o qual é produzido em resposta a uma série de estímulos, entre eles o 

processo inflamatório/infeccioso (103). A indução de IDO tem um importante 

papel na modulação da resposta imune, como a que ocorre na tolerância 

imunológica materno-fetal (104,105). A associação entre inflamação, y-lFN, 

aumento da expressão de IDO e formação de maiores concentrações de 

quinureninas parece estar presente em processos infecciosos (106,107) e 
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durante a ativação imune (108). É possível que várias das ações descritas para 

melatonina sejam originadas da ação de quinurenaminas formadas a partir da 

reação de oxidação de melatonina catalisada por peroxidases. 

_. B I B L I O T E C A 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo é avaliar possíveis reações de quinurenaminas 

(AFMK e AMK) formadas a partir de melatonina e o efeito desses compostos na 

atividade microbicida de neutrófilos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- avaliar possíveis fontes de atividade de hidrolases ativas na 

deformilação de AFMK; 

- estudar a reação de oxidação de AMK por HRP/H202 como modelo 

peroxidásico; 

- verificar a ocorrência de oxidação de AMK por neutrófilos ativados, 

através do monitoramento do desaparecimento do substrato por 

HPLC; 

- avaliar o efeito de melatonina, AFMK e AMK frente a atividade 

bactericida promovida por neutrófilos. 

__. J31BLIOTECA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 
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3.1 . MATERIAL 

3.1.1. Reagentes 

Todos os reagentes a seguir são de grau analítico: 

- Peróxido de Hidrogênio 60% obtido da INTEROX; 

- Acridine orange, azul de tripan, catalase (EC 1.11.1.6), dextran, 

dimetil sulfóxido (DMSO), esterase (EC 3.1.1 .1 ), glicose, Histopaque® 

(densidade 1077 e densidade 1119), HRP (EC1.11.1.7: tipo IV), meio 

de cultura RPMI 1640, melatonina, acetato de forbol miristato (PMA), 

SOO (EC 1.15.1.1, de eritrócitos bovino) e Zimozan foram obtidos da 

Sigma Chemical Co. ; 

- Azida sódica, acetonitrila, bicarbonato de sódio, cloreto de cálcio, 

cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, 

diclorometano, eosina azur de metileno segundo May Grunwald

Giemsa (MGG), etanol, fosfato de sódio, fosfato diácido de potássio, 

hidróxido de sódio, Meios de cultura (ágar nutriente, Manitol ágar e 

TSB) e metanol foram obtidos da Merck S. A.; 

- Soro Fetal Bovino foi obtido da Gibco BRL- Life Technologies; 

- Heparina foi obtida da Roche; 
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- Staphylococcus aureus - ATCC 25923, cedido pelo laboratório de 

Microbiologia do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná; 

- Água deionizada - equipamento MilliQ ® (Millipore). 

3.1.2. Equipamentos 

- Autoclave vertical modelo 103 FABBE-PRIMA 

- Balança analítica AG204 Mettler Toledo 

- Banho Maria 37°C com agitador orbital, modelo 102/109.089, FANEN, 

- Centrífuga de bancada, lncibrás, Modelo PIN IV, rotor swing 

- Centrífuga eppendorf- Beckman, modelo Allegra 21 R 

- Centrífuga refrigerada Himac CR 20B2 Hitachi, rotor RPR20-2 

- Cromatografia de alta performance (HPLC) SHIMADZU LC-1 0A com 

detectores UV-VIS SPD-1 0A e de fluorescência RF535 

- coluna SIMPACK PREP-ODS (20 x 250, granulação: partícula 

15µm de diâmetro, poro 1 00Aº) 

- coluna de fase reversa SUPERCOSIL LC-18 (25cm x 4,6mm, 

5µm) 

- Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG-MS, 

Cromatography gaseous mass spectrometry) Hewlett Packard 

- Espectrofotômetro UVNIS marca Hitachi modelo CR20B2 

- Espectrofotômetro marca Shimadzu Multispec 1501 

- Estufa Bacteriológica, FANEM, modelo 502-A 

- Fotomicroscópio ZEISS, Axephoto 

- Freezer -20ºC e -80ºC 

- Fluxo laminar VECO 

- Luminômetro EG&G Berthold LB96V 



29 

Material e métodos 

- Microscópio de fluorescência Nikon Labophot 

- Microscópio ótico Invertido, Nikon 

- MicroScan Turbiditymeter, Dade Behring 

- pH-metro micronal 827 4 

- Sped Vac Plus, modelo SC21 0A, marca Savant 

- Sonicador Branson Sonifier 450 

- Ultrasom Cole-Parmer 8853 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Comitê de Ética em Pesquisa 

O presente trabalho foi aprovado pêlos Comitês de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná da Universidade Estadual 

de Londrina, PR (anexo 1) e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo, SP (anexo 2). 

3.2.2. Preparo dos reagentes 

- Tampão fosfato Salino (PBS, phosphate buffer saline) 10mM, pH 7,4, 

filtrado em millipore de poro 0,22µm (Millipore-Sigma); 

- Soluções estoque de CaCl2 1 00mM, MgCl2 50mM, glicose 1 00µm, 

NaCI 0,9 e 2,7%, H20 2 50mM, melatonina 10mM, AFMK 10mM, AMK 

10mM; 
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- Solução estoque de PMA solubilizada em DMSO (1 00µm/ml) e 

estocada a -20ºC. Zimozan preparado por dissolução de 1 0mg/ml 

em PBS, seguido de sonicação, centrifugação e após estocado a -

20ºC. Alíquotas de solução estoque de zimozan foram opsonizadas 

por incubação com soro fresco sob agitação por 60 minutos a 37ºC; 

- Soro obtido a partir de doadores voluntários do Hemocentro do 

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná e do laboratório 

de análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo; 

- Líquido céfalo-raquidiano e Líquido sinovial obtidos de pacientes do 

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, com indicação 

clínica para coleta e resultado negativo para infecção bacteriana, 

fúngica ou virai, coletados pela equipe médica e cedidos 

voluntariamente (consentimento livre e esclarecido). 

3.2.3. Síntese de AFMK e AMK 

3.2.3.1. Preparação 

Melatonina (5 mmol) foi dissolvida em 50 ml de metanol. Um fluxo de 

ozônio 7,5mmol (em oxigênio) previamente titulado (iodeto de 

potássio/tiossulfato de sódio) foi borbulhado na solução, temperatura entre -50 

à -60ºC. Após a ozonólise, foi adicionado sulfeto de dimetila e a temperatura 

elevada à ambiente. O solvente foi evaporado e o produto bruto redissolvido 

em 100ml de diclorometano. 
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3.2.3.2. Separação 

A mistura foi extraída com 3 porções de 50 ml de uma solução de ácido 

clorídrico O, 1 M. A fase orgânica, contendo AFMK, foi evaporada e o produto 

bruto submetido à purificação por HPLC preparativa. A fase aquosa, contendo 

AMK foi coletada, juntada e neutralizada com solução de hidróxido de sódio 

O, 1 M. Após a neutralização, a mistura foi extraída com 3 porções de 

diclorometano. A fase orgânica foi então evaporada e o produto bruto 

submetido à purificação via HPLC preparativa. 

3.2.3.3. Purificação preparativa 

A coluna utilizada foi a SIMPACK PREP-ODS (20 x 250, granulação: 

partícula 15µm de diâmetro, poro 1 00Aº) SHIMADZU, a fase móvel composta 

de água/acetonitrila (75:25%) e detector UV-VIS SPD 10A. Os picos 

correspondentes a AFMK e AMK foram coletados e concentrados em speed

vac. 

3.2.3.4. Caracterização 

Os produtos purificados foram analisados por LC-MS. Melatonina [M + 

H+] = 233, AFMK [M + H+] = 265, AMK [M + ~] = 275. Estes compostos foram 

sintetizados, purificados e quantificados para serem utilizados como padrão e 

substrato nos ensaios de oxidação por HRP, neutrófilos e mononucleares e nos 

ensaios de atividade microbicida de neutrófilos. A figura 1 O apresenta os 

espectros de massa obtidos para Melatonina, AFMK e AMK. 
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FIGURA 10. Espectros de massa de melatonina, AFMK (protonados com H•) e AMK (protonado 

com K•) 
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3.2.4. Separação de células 

3.2.4.1. Isolamento de mononucleares 

O sangue foi colhido em tubo plástico heparinizado (1 OU/ml) e colocado 

sobre um gradiente de Histopaque® (4ml de Histopaque® densidade 1077 

sobre 4ml de Histopaque® 1119). O material foi centrifugado a 1500 rpm à 

temperatura ambiente por 40 minutos em centrífuga de bancada. A camada 

equivalente aos mononucleares foi transferida para um tubo e lavada 3 vezes 

com PBS. O sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspendido em 1 ml de 

PBS contendo 1 OOmM de cloreto de cálcio, 50mM de cloreto de magnésio, 

1 OOµM de glicose e soroalbumina bovina (BSA) a O, 1 %. A contagem de células 

foi realizada em câmara de Neubauer e a viabilidade celular avaliada com Azul 

de Tripan O, 1 %. A amostra era considerada adequada com viabilidade igual ou 

maior à 95%. Foi confeccionado esfregaço em lâmina, posteriormente corado 

pelo método de MGG modificado por Rosenfeld para avaliação da proporção 

entre linfócitos e monócitos. 

3.2.4.2. Isolamento de neutrófilos em ficol (1077) 

O sangue foi colhido em tubo plástico heparinizado (1 OU/ml) e 

posteriormente diluído na proporção 1:1 com PBS 10mM pH 7,4 (PBS filtrado 

em millipore de poro 0,22µm). Esta solução foi colocada sobre 10ml de 

Histopaque® (densidade 1077). O material foi centrifugado à temperatura 

ambiente por 20 minutos, à 500 g em centrífuga de bancada. O sobrenadante 

foi descartado e ao infranadante foram adicionados 10ml de Dextram 5%, 

diluído em solução salina estéril 0,9% para sedimentação de eritrócitos. O 
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material foi mantido em banho de gelo (com inclinação de 45°) por 45 minutos, 

sendo o sobrenadante recolhido e o volume completado para 30ml com PBS e 

centrifugado a 500g à temperatura ambiente por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o infranadante submetido a hemólise em 10ml de água destilada 

gelada (0ºC) previamente filtrada em millipore de poro 0,22µm, com agitação 

constante por 1 minuto. A isotonicidade foi restabelecida com 5ml de NaCI 

2, 7% (filtrada em millipore de poro 0,22µm) e 15ml de PBS estéril. O material 

foi centrifugado a 5009 à temperatura ambiente por 5 minutos, o sobrenadante 

descartado e o ínfranadante ressuspendido em 1 ml de PBS contendo 1 OOmM 

de cloreto de cálcio, 50mM de cloreto de magnésio, 1 00µM de glicose e BSA a 

0,1%. 

3.2.4.3. Isolamento de neutrófilos em gradiente de ficol 

(1077//1119) 

O sangue foi colhido em tubo plástico heparinizado (1 0U/ml) e colocado 

sobre um gradiente de Histopaque® (4ml de Histopaque® densidade 1077 

sobre 4ml de Histopaque® 1119). O material foi centrifugado a 1500 rpm à 

temperatura ambiente por 40 minutos em centrífuga de bancada. A camada de 

neutrófilos foi recolhida e colocada em tubo cônico e lavada duas vezes. Cada 

lavagem foi realizada com 15ml de PBS 10mM pH 7,4 contendo albumina 

humana a 1 % (filtrado em millipore de poro 0,22µm) com centrifugação à 1500 

rpm à temperatura ambiente por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

infranadante submetido a hemólise em 5ml de água destilada gelada (0ºC) 

previamente filtrada em millipore de poro 0,22µm, com agitação constante por 1 

minuto. A isotonicidade foi restabelecida com 2,5ml de NaCI 2,7% (filtrada em 

millipore de poro 0,22µm) e 7,5ml de PBS estéril. O material foi centrifugado a 

500g à temperatura ambiente por 5 minutos, o sobrenadante descartado e o 



35 

Material e métodos 

infranadante ressuspendido em 1 mL de PBS contendo 1 00mM de cloreto de 

cálcio, S0mM de cloreto de magnésio, 1 00µM de glicose e BSA a O, 1 %. 

Em ambas separações de neutrófilos, a contagem de células foi 

realizada em câmara de Neubauer e a viabilidade celular avaliada com Azul de 

Tripan O, 1 %. %. As amostras eram consideradas adequadas com viabilidade 

igual ou maior à 95%. 

3.2.5. Deformilação de AFMK 

As reações de deformilação de AFMK foram monitoradas pelo consumo 

de AFMK e produção de AMK. As concentrações de AFMK e AMK foram 

determinadas por HPLC. Alíquotas de 30µL de cada reação foram injetadas em 

coluna C18, aluídas com fluxo de 1 ml por minuto em fase móvel de fosfato e 

acetonitrila na proporção 3: 1, modo isocrático. Os picos correspondentes a 

AFMK e AMK foram monitorados utilizando-se detectores de fluorescência 

RF535 (excitação: 360nm, emissão: 460nm) e UV-VIS SPD-10A (absorbância: 

254nm) respectivamente. Soluções de AFMK (0,0SmM) e AMK (0,0SmM) foram 

utilizadas como padrão nas reações. Nestas condições o limite de detecção foi 

de O, 1 µM tanto para AFMK quanto para AMK. 

Reações de deformilação de AFMK (0,0SmM) catalisadas por catalase 

(1 00µg/ml) e esterase (16,6 unidades/ensaio) foram realizadas em PBS 0,0SM 

pH 7,4, temperatura 37ºC, sob agitação, num volume final de reação de 600µL, 

por 30 minutos, 4 e 24 horas. 

Ensaios utilizando mononucleares foram realizados com a mistura de 

AFMK (0,0SmM) e mononucleares (2x106 e 4x106 células/ensaio) em tampão 

PBS 0,0SmM pH 7,4, contendo 1 OOmM de cloreto de cálcio, S0mM de cloreto 

de magnésio, 1 00µM de glicose e BSA a O, 1 %, temperatura 37°C, sob agitação, 

num volume final de reação de 600µL, por 30 minutos, 2 e 4 horas. Após o 
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tempo de incubação o material foi centrifugado a 2700g por 1 O minutos a 

temperatura ambiente e o sobrenadante analisado em HPLC. Monócitos 

sonicados foram preparados ajustando as concentrações de células (2x106 e 

4x106 células/ensaio) e submetendo as amostras a sonicação com 5 pulsos de 

6 segundos com 1 O segundos de intervalo em sonicador Branson Sonifier 450. 

Após foi adicionado AFMK (0,05mM) a cada amostra e utilizado o protocolo 

anterior. 

As reações com líquidos biológicos foram realizadas adicionando-se 

AFMK (0,0SmM) a S00µL do líquido biológico testado ajustando o volume da 

reação com PBS 0,05M pH 7,4 para um volume final de 600 µL. As reações 

foram mantidas a 37°C, sob agitação, por 4 horas. Após foi realizada uma 

extração. Foram adicionados 100µL de NaOH 4M e 10ml de diclorometano a 

cada reação. O material foi agitado em shaker por 1 O minutos e posteriormente 

centrifugado a 2700g por 1 O minutos a temperatura ambiente. A fase orgânica 

foi separada e seca em nitrogênio. O material seco foi ressuspendido em S00µL 

da mistura acetonitrila (25%)/água (75%) e analisados por HPLC. Como 

controle das reações os padrões AFMK (0,0SmM), AMK (0,01 mM) e os líquidos 

biológicos puros foram subemtidos ao mesmo tempo de incubação e processo 

de extração. 

3.2.6. Oxidação de AFMK e AMK por peroxidases 

O sistema HRP/H20 2 foi utilizado como modelo de ação peroxidásica. Os 

ensaios de oxidação de AFMK (1 mM) e AMK (0,5mM) catalisados por HRP 

(2µM) foram realizadas em PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37°C, sob agitação, 

num volume final de reação de 300µL. Os consumos de AFMK (1 mM) e/ou 

AMK (O, 1 mM) foram monitorados por HPLC utilizando-se as condições 

descritas anteriormente. Soluções de AFMK (1 mM) e AMK (O, 1 mM) foram 
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utilizadas como padrões nas reações. No sistema HRP/H202 foram analisadas 

as variações de: 

- tempo de reação: 5, 1 O, 20, 30 e 60 minutos; 

- concentração de peróxido: 2, 1, 0.5, 0.25, 0.1 mM; 

- pH: 5.0, 7.4 e 8.5. 

A oxidação de AMK (O, 1 mM) por neutrófilos ativados foi realizada em 

PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37ºC, sob agitação, num volume final de 

reação de 300µL, por 30 minutos. Os neutrófilos foram utilizados num período 

máximo de até duas horas após o isolamento e a ativação foi feita com PMA 

(16ng/reação) ou ZO (10 partículas/células). O acompanhamento da reação 

seguiu o protocolo de detecção em HPLC já descrito anteriormente. 

O efeito de catalase, SOO e azida sobre a oxidação de AMK por 

neutrófilos ativados foi avaliado adicionando catalase (10µg/reação) ou SOO 

(0,01mg/reação) ou azida (1mM) na reação de AMK 0,1mM/neutrófilos (1x106 

células/reação) ativados com ZO (1,0x107 partículas/reação) em PBS 0,05mM, 

pH 7 ,4, volume final de reação de 300 µL, em Banho Maria 37°C, com agitação, 

por 30 minutos. 

3.2. 7. Espectros de Absorção da oxidação de AMK no 

sistema HRP/H202 

Os espectros de absorção de AMK 0,05mM, HRP 2µM, da mistura AMK 

0,05mM/HRP 2µM e da reações de AMK no sistema HRP(2µM)/H202(50µM) 

foram obtidos em espectrofotômetro de varredura Multispec 1501 - Shimadzu 

(250-750nm) a temperatura de 37°C, minuto a minuto, por 30 minutos. 
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3.2.8. Ensaios de atividade microbicida de neutrófilos 

3.2.8.1. Crescimento e opsonização de S. aureus 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) foi semeado em caldo TSB e 

incubado overnight a 37°C. A suspensão bacteriana foi ajustada à concentração 

de 1x108 UFC/ml (1/2 na escala de McFarland) mensurado por turbidimetria 

em MicroScan Turbiditymeter (D.O. =O, 1 ). 

Para opsonização foi utilizado um pool de soro normal humano, de 1 O 

indivíduos saudáveis, sem história de infecções recentes, o qual foi coletado, e 

estocado a -20ºC, em alíquotas de 1 ml. A suspensão de bactérias foi 

misturada a meio RPMI em volumes apropriados até a concentração de 2x107 

UFC/ml em 10% de soro normal humano, e incubada por 30 minutos a 37°C, 

com agitação lenta e utilizada imediatamente no ensaio de atividade 

microbicida. 

3.2.8.2. Ensaio microbiológico 

Em cada experimento foi utilizado 2,0x106 neutrófilos, num período 

máximo de até duas horas após o isolamento. A atividade microbicida dos 

neutrófilos foi acompanhada na presença e ausência de Melatonina (O, 1 e 

1 mM), AFMK (O, 1; 0,2 e 1 mM) e AMK (O, 1; 0,2 e 1 mM). Azida sódica (1 mM) foi 

utilizada como padrão de inibição de MPO. 

Volumes iguais da suspensão de S. aureus e da suspensão de 

neutrófilos foram misturados em tubos 12x75 com proporção de UFC/neutrófilos 

10:1(volume final de 0,5 mi) e mantidos sob agitação lenta, à temperatura de 

37ºC nos tempos de 5, 1 O, 20, 30, 60 e 120 minutos. Após foi retirado uma 

alíquota de 100µ1, diluída 1: 100 em água destilada estéril e agitada 
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vigorosamente por 5 minutos para lise dos neutrófilos. Realizadas duas novas 

diluições 1:1.000 e 1:10.000 em água destilada estéril e, a partir destas 

diluições, foi realizado o plaqueamento das amostras em meio Manitol, seguido 

de incubação por 24 horas a 37°C. Após a incubação, fez-se a contagem do 

número de colônias e determinação do número de bactérias. Todos os 

experimentos foram feitos em duplicata. 

3.2.8.3. Ensaio de fluorescência 

Após a retirada da alíquota de 100µ1 da mistura S. aureus e neutrófilos 

incubada a 37°C, sob agitação lenta, os tubos foram colocados em banho de 

gelo e foi adicionado 0,4ml de PBS 10mM pH 7,4 gelado a cada tubo, para 

interromper a fagocitose. Os tubos foram centrifugados em centrifuga 

refrigerada a 1500 rpm por 7 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o pellet 

lavado duas vezes com 1 ml de PBS gelado ( centrifugação a 1500 rpm por 7 

minutos). O pellet foi ressuspendido em 50µL de PBS e foi adicionado 200µ1 de 

acridine orange (14,4mg/L em RPMI pH 7,2). Após 1 minuto, foi adicionado 1ml 

de PBS gelado e o material foi novamente centrifugado e lavado duas vezes. O 

pellet foi ressuspendido no próprio líquido que ficou no tubo após o descarte do 

sobrenadante. Os tubos foram mantidos em banho de gelo até a confecção das 

lâminas para leitura. As lâminas foram confeccionadas com 20µL da suspensão 

corada, entre lâmina e lamínula e a leitura realizada em microscópio de 

fluorescência. O tempo de leitura de cada lâmina não foi superior a 1 O minutos. 

Após esse tempo, quando necessário, nova lâmina era confeccionada para 

análise. Foram observados 100 neutrófilos determinando o número de bactérias 

fagocitadas por neutrófilo. O número de neutrófilos fagocitando três ou mais 

bactérias foi definido como Atividade Fagocítica e o número médio de bactérias 

fagocitadas por neutrófilo foi definido como Capacidade de Fagocitose. O 



40 

Material e métodos 

corante acridine orange permite distinguir bactérias viáveis ( coloração verde) e 

não viáveis (coloração vermelho/amarela). O número de bactérias viáveis e não 

viáveis por neutrófilo foi analisada em 50 neutrófilos. A partir destes dados dois 

índices foram definidos: Índice de fagocitose e Porcentagem de bactérias 

mortas (109). Todos os experimentos foram feitos em duplicata. 

3.2.8.3.1. Índice de fagocitose 

Índice de fagocitose = atividade de fagocitose x capacidade de fagocitose 

100 

3.2.8.3.2. Porcentagem de bactérias mortas 

Porcentagem de = n. 0 de bactérias mortas x 100 

bactérias mortas n. 0 de bactérias mortas + bactérias vivas 

3.2.9. Reação de AFMK e AMK com ácido hipocloroso 

A reação de HOCI (3,SmM) com AFMK e AMK (0,025mM) foi realizada 

em água deionizada, temperatura 37°C, sob agitação, num volume final de 

reação de 300µL, por 30 minutos e 24 horas. O acompanhamento da reação 

seguiu o protocolo de detecção em HPLC já descrito anteriormente. 
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3.2.1 O. Análise estatística 

A análise estatística utilizada foi o teste de Wilcoxon (teste não 

paramétrico), para as análises da oxidação de AFMK e AMK por peroxidases. 

Nível de significância de 95%, onde * eqüivale a p < 0,001 . 

A Análise de Variância (ANOVA) seguida de teste de Comparação 

Múltipla, (teste paramétrico) foi utilizada nos ensaios de atividade 

microbiológica. Quanto a homogeneidade o teste apresentou um nível descritivo 

de P=0.069. O nível de significância foi de 95%, onde* eqüivale a p < 0,001. 
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4.1. FORMAÇÃO DE AMK A PARTIR DE AFMK 

A exemplo do que ocorre com quinurenina (produto de oxidação de 

triptofano), a deformilação de AFMK é esperada. Além de ser esperado que 

hidrolases comuns catalisem esta deformilação, a deformilação de -AFMK 

catalisada por catalase (19) e esterase (15) já foram descritas. Inicialmente 

utilizamos catalase e esterase como controles positivos para a deformilação de 

AFMK e posteriormente avaliamos a possibilidade de células e de alguns 

fluídos biológicos catalisarem esta reação. 

Comparando-se esterase com catalase verificamos que a primeira 

parece ser mais ativa na deformilação de AFMK. Após 24 horas de reação as 

concentrações de AMK formadas a partir da deformilação de AFMK 0,0SmM por 

esterase e catalase foram de 0,031 ± 0,004mM e 0,022 ± 0,002mM, 

respectivamente. As cinéticas de desaparecimento de AFMK e formação de 

AMK catalisadas por catalase e esterase estão mostradas na figura 11. 
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FIGURA 11. Cinética de defonnilação de AFMK ( • ) e fonnação de AMK (.Ã) por reações 

catalisadas por catalase (100µg/ml) e esterase (16,6 unidades/ensaio). O meio de reação foi 

PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37ºC, sob agitação, num volume final de reação de 600µL. As 

concentrações de AFMK e AMK foram detenninadas por HPLC utilizando, respectivamente, 

detector de fluorescência (excitação: 360nm, emissão: 460nm) e detector UV-VIS (Absw.cnm). 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. 
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Na seqüência foi verificado se leucócitos mononucleares íntegros ou 

sonicados, poderiam substituir o modelo enzimático na deformilação de AFMK. 

Utilizando 2x106 e 4x106 células/reação não observamos consumo de AFMK ou 

formação de AMK por mononucleares íntegros ou sonicados em até 4 horas de 

reação (dados não apresentados). Também verificamos a possibilidade de 

alguns líquidos biológicos catalisarem a reação de deformilação de AFMK. Soro 

e líquido sinovial não se mostraram capazes em deformilar AFMK e formar 

AMK, entretanto, líquido céfalo-raquidiano (LCR) foi capaz de catalisar esta 

reação. As amostras puras de LCR não apresentavam nem AFMK nem AMK. A 

figura 12 mostra os cromatogramas em HPLC da reação LCR/AFMK (0,05mM) 

em 3 diferentes amostras de LCR. 
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LCRB 

9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 

Tempo de retenção (minutos) Tempo de retenção (minutos) 

LCRC 

9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 
Tempo de retenção (minutos) 

FIGURA 12. Cromatograma (HPLC) da fonnação de AMK pela reação AFMK (0,05mM)/LCR 

(SOOµL) utilizando detector UV-VIS (A~54nm). O meio de reação foi PBS 0,05M, temperatura 

37°C, num volume final de 600 µL, por 4 horas. (LCR A, B e C representam 3 diferentes 

amostras). 
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4.2. ESTUDO DA OXIDAÇÃO DE AFMK E AMK POR 

PEROXIDASES 

46 

Neste estudo utilizamos o sistema HRP/H2O2 ou neutrófilos ativados 

como meio de avaliar a possível oxidação de AFMK e AMK por peroxidases. 

Utilizando-se o sistema HRP/H2O2 em tampão PBS 0,05M pH 7,4 não 

observamos a oxidação de AFMK em até 60 minutos de reação. Para esses 

ensaios utilizamos 2µM de HRP e concentrações variadas de H2O2 (0,01; 0,25; 

0,5; 1,0 e 2,0 mM). As relações HRP/H2O2 originadas no protocolo experimental 

permitiram que fosse avaliado tanto a possibilidade do ciclo envolvendo enzima 

nativa/composto 1/composto li, quanto um ciclo envolvendo composto Ili e 

portanto favorecendo a formação de ânion superóxido, respectivamente altas e 

baixas relações HRP/H2O2. A reação de oxidação de AFMK também não 

ocorreu nos pHs 5,0 e 8,5. Também não foi observada a oxidação de AFMK na 

presença de neutrófilos ativados nas condições previamente descritas para a 

oxidação de melatonina, isto é 1x106 células por ensaio, ativadas com 20 

(1,0x107 partículas/reação) ou PMA (16ng/reação). 

Ao contrário dos resultados obtidos com AFMK, observamos que AMK é 

eficientemente oxidado pelos sistemas HRP/H2O2 e por neutrófilos ativados. A 

oxidação foi monitorada por HPLC pelo desaparecimento do AMK (figura 13). 

Para o sistema HRP/H2O2 foram avaliados tempo de reação, concentração de 

peróxido e pH. AMK foi progressivamente oxidada em razão do tempo. A maior 

parte da AMK foi consumida nos primeiros 20 minutos da reação e aos 30 

minutos mais de 97% da AMK havia sido oxidada. As taxas de oxidação nos 

tempos 30 e 60 minutos, foram consideradas equivalentes, 97, 7% ± O, 9 e 

97,8% ± 0,2 respectivamente. Assim o tempo de reação para as demais 

análises foi fixado em 30 minutos. A tabela I mostra o rendimento da oxidação 

de AMK no sistema HRP/H2O2 nos diferentes tempos. Nas diferentes 

concentrações de H2O2 utilizadas, constatamos um consumo de 
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aproximadamente 2 moles de AMK para cada mol de H2O2 presente na reação. 

A tabela li mostra o rendimento da oxidação de AMK pelo sistema HRP/H2O2 

nas diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio. Em pH 5,0 e 7,4 a 

oxidação da AMK foi bem maior do que em pH 8,5, chegando a uma média de 

97,7 ± 0,9% e 98,2 ± 0,2% de oxidação nos pH 5,0 e 7,4, respectivamente. Não 

houve diferença estatística entre pH 5,0 e 7,4 (Tabela Ili). 

Os controles para verificar uma possível reação de AMK com peróxido de 

hidrogênio, bem como um teste de hidrólise em pH ácido mostraram que AMK 

não reage com H2O2 até a concentração de 2mM e não sofre hidrólise em pHs 

ácidos. 

PadrãoAMK 

/ 

10 

Reação 
AMK/HRP/H2O2 

Tempo de retenção (minutos) 

FIGURA 13. Cromatograma (HPLC) representativo da reação de oxidação de AMK (0,SmM) 

pelo sistema HRP(2µM)/HP2 (2mM) após 30 minutos de reação utilizando detector UV-VIS 

(A~540m). o meio de reação foi PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37°C, num volume final de 

300µL. 
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TABELA 1. Rendimento da oxidação de AMK (0,5mM) pelo sistema HRP (2µM)/H20 2 (2mM) em 

diferentes tempos de reação. O meio de reação foi PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37°C, num 

volume final de 300µl. As concentrações de AMK foram determinadas por HPLC utilizando 

detector UV-VIS (AbSis<tnm)-

Tempo Concentração de AMK (mM) Consumo de AMK (%) 

(minutos) remanescente na reação 

o 0,5 

5 0,369 ± 0,021 * 

10 0,214 ± 0,019 * 

20 O, 121 ± 0,022 * 

30 0,0115 ± 0,0045 * 

60 0,0111 ±0,0011 * 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001 . 

NO - Não detectável. 

ND 

26,2 ±4,2 * 

57,2 ± 3,8 * 

76,1 ±4,4 * 

97,7 ±0,9 * 

97,8±0,2 * 

TABELA li. Efeito da concentração de H202 na oxidação de AMK (0,5mM) pelo sistema 

HRP(2µM)/H20 2 após 30 minutos de reação. O meio de reação foi PBS 0,05M pH 7 ,4, 

temperatura 37ºC, num volume final de 300µL. As concentrações de AMK foram determinadas 

por HPLC utilizando detector UV-VIS (Absi54nm>-

H202 (mM) Concentração de AMK (mM) 

remanescente na reação 

o 0,5 

0,1 0,36 ±0,06 * 

0,25 0,082 ± 0,045 * 

0,5 0,028 ± 0,008 * 

1 0,013 ± 0,0036 * 

2 0,0115 ± 0,0045 * 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001 . 

NO - Não detectável. 

Consumo de AMK (%) 

ND 

28,2 ± 12 * 

83,6 ± 9,1 * 

94,4 ± 1,6 * 

97,4 ±0,7 * 

97,7 ±0,9 * 
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TABELA Ili. Efeito do pH na oxidação de AMK (0,5mM) pelo sistema HRP (2µM)/H20 2 (2mM) 

após 30 minutos de reação. O meio de reação foi PBS 0,05M, temperatura 37°C, num volume 

final de 300µL. As concentrações de AMK foram determinadas por HPLC utilizando detector 

UV-VIS (A~54nm). 

Concentração de AMK (mM) 

remanescente na reação 

PadrãoAMK 0,5 

pH 5,0 0,009 ± 0,001 * 

pH 7,4 0,0115 ± 0,0045 * 

pH 8,5 0,33 ± 0,022 * 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001 . 

NO - Não detectável. 

Consumo de AMK 

(%) 

NO 

98,2 ±0,2 * 

97,7 ±0,9 * 

34 ±4,4 * 

Na tentativa de acompanharmos a formação dos intermediários da HRP 

durante a reação de desaparecimento de AMK, a reação foi monitorada por 

espectrofotometria de varredura (250 a 750nm), minuto a minuto, por 30 

minutos. HRP composto li apresenta banda Soret a 420 nm e absorbância a 

527 e 554 nm (84). Os espectros de absorção de AMK (50µM), HRP (2µM) e da 

mistura AMK (50µM)/HRP (2µM) estão demonstrados na figura 14. Observamos 

uma sobreposição dos espectros de AMK e HRP na mistura de reação, o que 

nos levou a acompanhar a formação de composto li através do aumento da 

absorção em comprimentos de onda fixos (420, 527 e 554 nm) ao invés de 

observar o espectro de varredura (figura 15). 
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FIGURA 14: Espectros de absorção (varredura de 250 a 750nm) de AMK (SOµM), HRP (2µM) e 
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FIGURA 15: Cinética da reação de oxidação de AMK (S0µM) pelo sistema HRP (2µM)/H2O2 

(S0µM) monitorada por absorção a 420, 527 e 554nm (específicos de HRP-compostoll). O meio 

de reação foi PBS 0,0SM pH 7,4, temperatura 37°C, num volume final de 300 µL. 
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No sistema HRP/H2O2 as melhores condições para a oxidação de AMK 

foram: HPR 2µM, H2O2 2mM, pH 7,4. Nestas condições AMK é totalmente 

consumido após 30 minutos. Na seqüência iniciamos o estudo da oxidação de 

AMK catalisada por neutrófilos ativados. 

Neutrófilos são eficientes na oxidação de AMK Neutrófilos ativados com 

PMA ou ZO geram uma grande quantidade de ERO, que pode ser usada na 

oxidação de AMK catalisada por MPO. As duas técnicas de separação de 

neutrófilos apresentaram o mesmo rendimento celular e não influenciaram a 

oxidação de AMK quando os neutrófilos foram ativados por ZO ou PMA ( dados 

não apresentados). Adotamos a técnica de separação celular B em nossos 

experimentos por ser uma técnica mais rápida. Neutrófilos ativados por ZO 

apresentaram uma taxa de oxidação de AMK similar a neutrófilos estimulados 

por PMA (dados não mostrados). O efeito da variação do número de neutrófilos 

sobre a oxidação de AMK utilizando ZO como estímulo demonstra que a 

oxidação é dependente do número de células presentes no ensaio. A tabela IV 

mostra que, para uma variação de 4 vezes no número de neutrófilos (0,25-

1, 0x106 células/reação), ocorreu um aumento crescente no consumo da AMK. A 

cinética de desaparecimento de AMK por neutrófilos ativados com ZO (tabela V) 

mostra que a maior parte da AMK foi consumida nos primeiros 15 minutos da 

reação o que coincide com o perfil de geração de espécies reativas de oxigênio 

pelo neutrófilo durante o burst respiratório. A figura 16 mostra os 

cromatogramas, em HPLC, da oxidação de AMK por neutrófilos ativados com 

ZO. Pode ser notado, nestes cromatogramas, o aparecimento de novos sinais, 

correspondentes a produtos de oxidação de AMK. Os dois novos sinais mais 

intensos (A e B) observados no detector UV-VIS (Abs254nm) foram analisados 

quanto aos espectros de absorção (200 a 750nm) e foi observado que ambos 

apresentam um máximo de absorção na região próxima aos 200nm. 
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TABELA IV. Dependência do número de neutrófilos ativados com zo (1,0x107 

partículas/reação) sobre o rendimento da oxidação de AMK (O, 1mM) após 30 minutos de 

reação. O meio de reação foi PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37°C, num volume final de 300µL. 

As concentrações de AMK foram detenninadas por HPLC utilizando detector UV-VIS (Absis.nm). 

Neutrófilos Concentração de AMK (mM) 

(células/reação) remanescente na reação 

o 0,1 

0,25 X 106 0,079 ± 0,0048 * 

0,5 X 106 0,054 ± 0,0022 * 

1,0 X 106 0,0039 ± 0,0029 * 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001. 

ND - Não detectável. 

Consumo de AMK 

(%) 

NO 

21±4,8 * 

46 ±2,2 * 

96,1 ±2,9 * 

TABELA V. Cinética da oxidação de AMK (0,1mM) por neutrófilos (1x106 células/reação) 

ativados com zo (1 ,0x107 partículas/reação). O meio de reação foi PBS O,OSM pH 7,4, 

temperatura 37ºC, num volume final de 300µL. As concentrações de AMK foram determinadas 

por HPLC utilizando detector UV-VIS (Absis.tnm). 

Tempo Concentração de AMK (mM) 

(minutos) remanescente na reação 

o 0,1 

5 0,078 ± 0,0088 

10 0,047 ± 0,0057 

15 0,009 ± 0,0012 

20 0,0027 ± 0,0011 

30 0,002 ± 0,0004 

45 0,0018 ± 0,0003 

60 0,0015 ± 0,0004 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001. 

ND - Não detectável. 

Consumo de AMK 

(%) 

NO 

22 ±8,8 

53±5,7 

81 ±8,2 

97,3±0,9 

98 ±0,3 

98,2 ± 0,4 

98,5 ± 0,4 
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FIGURA 16. Perfis cromatográficos de HPLC utilizando detector UV-VIS (A~nm) 

demonstrativos do desaparecimento de AMK e aparecimento de novos sinais durante a reação 

de oxidação de AMK (0,1mM} por neutrófilos (1x106 células/reação) ativados com ZO (1,0x10
7 

partículas/reação). o meio de reação foi PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37°C, num volume 

final de 300µL. 
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O efeito da adição de catalase e SOO, scavengers enzimáticos de, 

respectivamente, H202 e 02-, assim como o efeita da adição de azida, um 

inibidor de MPO, sobre a oxidação de AMK por neutrófilos ativados foi avaliado. 

A figura 17 e a tabela VI mostram que o consumo de AMK é fortemente afetado 

pela adição de catalase, completamente abolido pela adição de azida e não é 

afetado pela adição de SOO. 

Padrão de AMK 

/ 

ativado 

9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 9,4 9,6 9 ,8 10,0 10,2 10,4 

Tempo de retenção (minutos) Tempo de retenção (minutos) 

9,4 9 ,6 9,8 10,0 10,2 10,4 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 

Tempo de retenção (minutos) Tempo de retenção (minutos) 

FIGURA 17. Cromatogramas (HPLC) representativos do efeito da adição de catalase 

(10µg/reação), SOO (0,01mg/reação), azida (1mM) na reação de oxidação de AMK (0,1mM) por 

neutrófilos (1x106células/reação) ativados com ZO (1,0x107 partículas/reação), após 30 minutos 

de reação utilizando detedor UV-VIS (A~. O meio de reação foi PBS 0,05M pH 7 ,4, 

temperatura 37°C, num volume final de 300µL. 
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TABELA VI. Efeito de catalase, SOO e azida na reação de oxidação de AMK (0,1mM) por 

neutrófilos (1x106células/reação) ativados com 20 (1,0x107 partículas/reação), após 30 minutos 

de reação. O meio de reação foi PBS 0,05M pH 7,4, temperatura 37°C, num volume final de 

300µl. As concentrações de AMK foram determinadas por HPLC utilizando detector UV-VIS 

(Abs254nm)-

Concentração de AMK 

Reações (mM) remanescente na 

reação 

Padrão de AMK (0,1mM) 0,1 

AMK/neutrófilos ativados 0,0068 ± 0,0020 

Ausência de neutrófilos 0,1 

Ausência de ZO 0,1 

+ catalase (10µg/reação) 0,04 ± 0,0056 * 

+ SOD (10µg/reação) 0,0073 ± 0,0046 

+ azida (1 mM) 0,099 ± 0,00001 * 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001. 

NO - Não detectável. 

Consumo de 

AMK(%) 

NO 

93,2 ± 1,56 

NO 

NO 

60,2 ±5,6 * 

92,7 ±2,7 

0,05 ± 0,01 * 
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Neste estudo avaliamos a influência de melatonina, AFMK e AMK na 

atividade microbicida de neutrófilos através de ensaio microbiológico e ensaio 

de fluorescência. Nenhum destes compostos isoladamente afetam a viabilidade 

bacteriana (até 1mM). No protocolo microbiológico utilizado, a porcentagem de 

S.aureus viáveis após incubação por 60 minutos com neutrófilos é de 34,3 ± 

4,8% (reação padrão para viabilidade). A adição de azida, inibidor de MPO, 

inibe a atividade microbicida aumentando a viabilidade de S. aureus, esta 

reação foi utilizada como controle da participação de MPO na atividade 

microbicida de neutrófilos. A adição de melatonina, AFMK e AMK aumentaram, 

significativamente, a viabilidade de S. aureus incubados na presença de 

neutrófilos. As cinéticas de viabilidade na presença de melatonina, AFMK e 

AMK são mostradas na figura 18. Fixando o tempo em 60 minutos observamos 

que melatonina O, 1 e 1 mM e AMK 1 mM apresentaram o mesmo efeito 

aumentando a viabilidade de S. aureus em aproximadamente 1, 7 vezes, em 

relação à viabilidade da reação padrão, porém este aumento apresenta menor 

intensidade quando comparadas à azida. AFMK e AMK apresentam efeitos 

dependentes da concentração. Para uma variação de 1 O vezes nas 

concentrações de AFMK e AMK (O, 1 a 1 mM), a viabilidade de S. aureus 

aumentou de forma crescente. A tabela VII mostra a comparação do efeito de 

melatonina, AFMK e AMK sobre a atividade microbicida de neutrófilos após 60 

minutos de reação. A reação direta de AFMK e AMK com ácido hipocloroso foi 

descartada pelo não consumo destes compostos após incubação com HOCI 

3,SmM por até 24 horas (dados não apresentados). 
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FIGURA 18: Curvas de viabilidade de S. aureus (2x107 UFC/reação) (+), por plaqueamento, na 
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TABELA VII. Efeito de melatonina, AFMK ou AMK na atividade bactericida de neutrófilos 

(2,0x106 células/reação) pelo acompanhamento da viabilidade de S. aureus (2x107 

UFC/reação), por plaqueamento, após 60 minutos de reação. 

Neutrófilo 

+ Azida 1mM 

+ Melatonina O, 1 mM 

+ Melatonina 1 mM 

+ AFMK 0,1mM 

+AFMK0,2mM 

+AFMK 1mM 

+ AMK 0,1mM 

+AMK0,2mM 

+AMK 1mM 

% de Viabilidade de 

S. aureus 

34,3 ±4,8 

78,9±5,3 * 

59,1 ±6,3 * 

58,9 ±6,8 * 

43,1 ±4,4 *, 

48,3±3,9*, 

52,2 ± 5,3 *, # 

40,4 ±5,1 •• 

44,8 ±5,6 *, 

58,6 ± 5,3 •• # 

Aumento de 

viabilidade (vezes) 

2,3 ±0,55 * 

1,72 ± 0,51 * 

1,71 ±0,52 • 

1,26 ± 0,35 •• 

1,41 ± 0,41 *, 

1,52 ± 0,43 *, # 

1, 18 ± 0,36 *, 

1,31 ± 0,41 •• 

1,71 ± 0,46 *, # 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001 para diferente de neutrófilo 

e #p<0,001 para diferente entre as concentrações de um mesmo composto. 

A metodologia de fluorescência nos permitiu avaliar o número de 

bactérias fagocitadas, por neutrófilo, após 60 minutos de reação neutrófilo 

(2x106 células)/S. aureus (2x107UFC) e discriminar entre bactérias viáveis 

(coloração verde) e bactérias não viáveis (coloração vermelho/amarelo). A 

figura 19 mostra a imagem de microscopia de fluorescência de S. aureus 

fagocitados por neutrófilos com coloração por acridine orange. A partir destes 

dados, definimos o índice de fagocitose e a porcentagem de bactérias mortas. A 

atividade fagocítica de neutrófilos não foi alterada peta adição de azida, 

melatonina, AFMK ou AMK (1 mM). A exemplo do observado no ensaio 
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microbiológico, melatonina, AFMK e AMK (1 mM) diminuem a atividade 

bactericida de neutrófilos aumentando a viabilidade de S. aureus. As 

porcentagens de S . aureus viáveis observadas pela fluorescência, após 60 

minutos de reação, corroboram os resultados encontrados nos ensaios 

microbiológicos para azida, melatonina, AFMK e AMK (1 mM) no mesmo tempo 

avaliado (Tabela VIII). 

FIGURA 19. Figura demonstrativa do ensaio de fluorescência para fagocitose de S . 

aureus por neutrófilos. Os microorganismos com coloração verde são viáveis (flecha 1) 

enquanto os que apresentam coloração vermelho/amarelo não são viáveis (flechas 2 e 

3). Condições do ensaios: S. aureus (2x107 UFC/ensaio), neutrófilos (2x1011 

células/ensaio) incubados a 37°C por 60 minutos. Pe/let lavado com PBS e corado com 

acridine orange (14,4mg/L em RPMI pH 7,2). 
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TABELA VIII. Efeito de Melatonina, AFMK ou AMK (1 mM) no índice de fagocitose e 

porcentagem de viabilidade de S. aureus (2x107 UFC/ensaio) fagocitados por neutrófilos (2x106 

células/ensaio) após 60 minutos de reação determinados por ensaio de fluorescência. 

Ensaios 

Neutrófilos 

+Azida 

+ melatonina 

+AFMK 

+AMK 

lndice de 

fagocitose 

9,7 ±3,7 

9,3±4,4 

9,8±3,5 

9,7 ±3,7 

9,7 ±4,3 

Porcentagem de 

bactérias viáveis 

33,3±8,2 

78,4 ±9,4 * 

58,9 ± 5,2 * 

44,9±4,2 * 

57,7 ± 9,5 * 

indice de fagocitose e porcentagem de bactérias viáveis determinados conforme descrito em 

material e métodos. 

Média ± desvio padrão representativo de 4 experimentos. *p<0,001. 
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A exemplo do que é descrito na metabolização de melatonina em tecido 

cerebral, onde AFMK é deformilado por ação da arilamina formamidase (15), 

evidenciamos a deformilação de AFMK em líquido céfalo-raquidiano. Espera-se 

que a deformilação de diversos compostos possa ser catalisada por uma 

variedade de enzimas; catalases e esterases estão entre elas (4,37). A ampla 

presença destas enzimas em vários tipos celulares, incluindo leucócitos, fez 

com que avaliássemos a possibilidade de neutrófilos e leucócitos 

mononucleares serem eficientes em catalisar esta reação. Entretanto, nenhuma 

destas células ou outros líquidos biológicos utilizados em nossos ensaios, tais 

como soro e líquido sinovial, deformilaram AFMK. Ê importante ressaltar que 

somente em altas concentrações e por um período prolongado, catalase pode 

catalisar a deformilação de AFMK (15,19). Estes achados não excluem a 

possibilidade que existam outras fontes de hidrolases eficientes na deformilação 

de AFMK em diferentes tecidos ou células e em diferentes condições 

experimentais. 

Apesar de AFMK não ser oxidado na presença de HRP/H202 ou 

neutrófilos ativados, seu produto deformilado (AMK) é eficientemente oxidado 

por ambos os sistemas. Alguns aspectos da oxidação de AMK catalisada por 

HRP em pH fisiológico foram estudados no sentido de fornecer um paralelo 

para o estudo da oxidação de AMK em neutrófilos. A oxidação de AMK requer a 

presença de HRP e H20 2. A concentração necessária de H202 aponta para a 

vigência de um ciclo peroxidásico clássico, ou seja, enzima nativa/ composto 1/ 

composto li/enzima nativa. Assim, constatamos que para cada molde H202 há 

o consumo aproximado de 2 moles de substrato. Devemos considerar que 

embora HRP-composto Ili seja formado na presença de altas concentrações de 

H20 2, este intermediário não deve ter qualquer participação na oxidação de 

AMK. 
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O Composto I é formado a partir da reação de HRP na forma nativa com 

H202 e representa a forma catalíticamente ativa na oxidação de diversos 

substratos orgânicos. HRP-composto li apresenta uma menor atividade 

catalítica, porém, também catalisa a oxidação de diversos substratos (78, 79). O 

turnover de composto li é que influencia de forma considerável a forte 

reatividade ou não frente a um substrato (78). Desta maneira a oxidação de 

compostos orgânicos, via ciclo peroxidásico clássico, tem como fator limitante a 

conversão de composto li à forma nativa da enzima, o que pode ocorrer através 

da abstração de 1 elétron de uma nova molécula de substrato que é oxidada a 

uma forma radicalar (85,86). As características espectrais da reação 

AMK/HRP/H202 evidenciam o composto li (Figura 15) amparando que a 

oxidação de AMK por HRP tenha como etapa limitante a reatividade com o 

composto 11. 

O mesmo ciclo catalítico proposto para HRP/H202 deve ser o 

responsável pela oxidação de AMK por neutrófilos ativados. Um dado que 

ampara esta premissa é que SOD (enzima que dismuta Oi), ao contrário de 

catalase ( enzima que decompõe H202) não tem efeito sobre a reação. 

Comparando-se a oxidação de melatonina (1) com a oxidação de AMK por 

neutrófilos ativados vemos que a principal diferença é que a primeira depende 

de uma fonte de Oi. No caso da melatonina, esta dependência parece ser 

devida a utilização de Oi para a reciclagem de composto li para a forma nativa 

da enzima. Já que a dependência de Oi não foi notada na oxidação de AMK, 

podemos intuir que este, ou algum produto da reação, seja um substrato mais 

eficiente que melatonina na reação com composto li. 

Os produtos formados a partir da oxidação de AMK por peroxidases não 

foram identificados. Porém é possível supor que haja pelo menos dois produtos 

formados, uma vez que observamos a formação de novos picos nos 

cromatogramas (HPLC) da reação (figura 16). Produtos hidroxilados ou 
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demetilados e produtos de dimerização estão entre os possíveis compostos 

formados. 

Em neutrófilos, possíveis espécies oxidantes que poderiam reagir 

diretamente com AMK seriam HCIO, H2O2, ·oH e ONoo-. As reações diretas de 

AMK com HCIO ou H2O2 (até a concentração de 2 mM} foram excluídas neste 

estudo. Embora exista a possibilidade de reação de •oH e ONoo- com AMK, 

estas espécies não são, aparentemente, produzidos em quantidades 

significativas por neutrófilos (80, 81, 11 O). A forte inibição da oxidação de AMK 

por neutrófilos ativados na presença de azida, um inibidor de MPO evidência a 

participação de MPO como catalisador da reação. Assim, concluímos que a 

oxidação de AMK em neutrófilos depende de MPO. De qualquer modo não se 

exclui que espécies oxidantes formadas por neutrófilos participem de reações 

subsequentes com o(s} produto(s} primário(s}. 

Vistas em conjunto, a oxidação de melatonina e de AMK por neutrófilos 

oferecem uma seqüência plausível de reações. A eficiência da formação de 

AFMK a partir de melatonina por neutrófilos ativados é notável (14) e a 

possibilidade de que este seja deformilado à AMK e posteriormente oxidado, 

nos permite especular que esta possa ser uma rota de metabolização de 

melatonina e de formação de novos compostos biologicamente ativos, 

especialmente importante em condições inflamatórias. Ê evidente que a 

relevância desta rota metabólica, in vivo, dependerá da concentração de 

melatonina no meio, de uma eficiente fonte de espécies reativas de oxigênio e 

de hidrolases capazes de deformilar AFMK. Uma concentração suficiente de 

melatonina no foco inflamatório poderia ser suprida in vivo através da síntese 

local (3), ou nas administrações farmacológicas de melatonina. A produção de 

grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio pode ser garantida por 

fagócitos ativados enquanto que hidrolases necessárias à deformilação de 

AFMK poderiam ser supridas pela variedade de tipos celulares presentes no 

foco inflamatório ou em meios espeíficos como o sistema nervoso central. 
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Outro ponto que reforça a nossa proposta de uma rota alternativa no 

metabolismo de melatonina na inflamação, é a observação de que 6-

hidroximelatonina e sulfato de 6-hidroximelatonina, que são os principais 

produtos de metabolização hepática de melatonina, não se apresentam 

aumentados em situações patológicas nas quais se observa uma diminuição da 

concentração plasmática de melatonina (18,111). Este achado indica que a 

melatonina deva originar outros metabólitos. Nossa hipótese é que em 

condições inflamatórias grande parte da melatonina seria oxidada à AFMK e 

este poderia ser deformilado em meios específicos e sofrer ulteriores oxidações 

(figura 20). 
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FIGURA 20: Proposta de uma rota de metabolização de melatonina no sítio inflamatório. 

Semelhante ao que acontece no metabolismo do triptofano, onde 

quinureninas são formadas e apresentam atividade biológica, as quinuraminas 

formadas a partir de melatonina poderiam apresentar efeitos biológicos. Como 

exemplo temos o efeito antioxidante descrito para melatonina e seus produtos, 

resultando numa cascata de reações de proteção (58). Além disso AFMK e 
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AMK são quinuraminas com algumas atividades biológicas já descritas. AFMK 

tem sido relatado como scavenger de radicais livres (19,20,53), pode modificar 

a atividade da nNOS através de ação moduladora de respostas excitatórias 

dependente de N-metil-D aspartato (51,52), protege o DNA de dano oxidativo 

por H2O2 (53) ou induzido pela reação de Fenton (58), reduz a lipoperoxidação 

e a morte neuronal por dano oxidativo e por acúmulo de proteína j3-amilóide 

(20,53). AMK foi descrita como um potente inibidor da síntese de 

prostaglandinas (112) além de influenciar certas funções neurocomportamentais 

por se ligar a receptores benzodiazepínicos (113,114). Mais recentemente, Tan 

e colaboradores demonstraram que AFMK e AMK tem ação scavenger de 

radicais hidroxila e previnem o dano de DNA, ín vitro. (53). Nosso grupo tem 

trabalhos em andamento que demonstram que melatonina e AFMK afetam a 

liberação de cítocinas e apoptose de neutrófilos. 

Neste sentido não pode ser negligenciado que melatonina, AFMK e AMK 

possam apresentar outras atividades biológicas. No presente estudo centramos 

nosso enfoque na atividade microbicida de neutrófilos. Neutrófilos possuem 

uma variedade de mecanismos oxidativos e não oxidativos envolvidos na 

atividade microbicida (89). No mecanismo oxidativo, quando neutrófilo fagocita 

uma bactéria, o sistema NADPH oxidase é ativado produzindo Oi , que não é 

tóxico para a bactéria mas leva a produção de numerosas outras espécies 

reativas de oxigênio que tem sido implicadas na atividade microbicida (4,37,38). 

Entre estas espécies, o HCIO, que é formado a partir de H2O2 e cloreto por 

reação catalisada por MPO, pode ser considerado como o principal produto do 

burst respiratório quando neutrófilos fagocitam bactérias e que conferem a 

capacidade microbicida a esta célula (66, 78, 79). Durante a fagocitose é 

estimado que 70% do oxigênio consumido por neutrófilos seja utilizado na 

produção de HCIO (115). Apesar do sistema MPO/H2O2 isoladamente ter uma 

atividade microbicida eficiente, o papel de mieloperoxidase na atividade 

microbicida de neutrófilos tem sido questionada. Apesar dessa observação, é 

descrito que o kíllíng de S. aureus por neutrófilos requer a ativação de um 
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processo dependente de oxigênio, com formação de HCIO (37). Em estudos de 

atividade bactericida de neutrófilos, azida tem sido utilizada para demonstrar a 

participação de MPO na atividade microbicida de neutrófilos frente a S. aureus 

(109, 115-117). 

Nossos resultados demonstram que a adição de melatonina, AFMK e 

AMK não interferem com a capacidade de fagocitose do neutrófilo mas 

diminuem sua capacidade microbicida aumentando significativamente a 

viabilidade de S. aureus; enquanto que nenhum destes compostos 

isoladamente afetam a viabilidade bacteriana (até 1 mM). Melatonina é um 

substrato de MPO e estudos tem demonstrado a inibição de produção de HCIO 

por melatonina (87). Em trabalhos realizados pelo grupo foi observada uma 

inibição quase total da produção de HCIO com 0.1 mM de melatonina. Esta 

inibição poderia explicar o aumento de viabilidade de S. aureus incubados com 

neutrófilos quando melatonina é adicionada ao meio. AMK também é um 

substrato de MPO e podemos supor que haja inibição da formação de HCIO a 

exemplo do que ocorre com melatonina. Por outro lado uma consideração 

interessante a ser feita é que AFMK, que não é um substrato de MPO nem 

reage com HCIO, inibiu a atividade microbicida de neutrófilos aumentando a 

viabilidade de S. aureus em porcentagens semelhantes a melatonina e AMK 

Cabe ressaltar que mesmo havendo inibição de MPO e/ou da produção de 

HCIO, neutrófilos apresentam atividade microbicida frente S. aureus. Assim, 

pode-se intuir que outros mecanismos devem estar envolvidos na atividade 

microbicida de neutrófilos. AFMK é considerado um scavenger de radicais livres 

e poderia seqüestrar outras espécies reativas de oxigênio que podem participar 

da atividade microbicida de neutrófilos ou atuar por outros mecanismos ainda 

desconhecidos. 

A redução na atividade microbicida de neutrófilos foi observada em altas 

concentrações de melatonina, AFMK e AMK, o que talvez não seja importante 

em situações fisiológicas. Entretanto a redução da atividade microbicida de 

neutrófilos pode ser importante quando doses farmacológicas de melatonina 
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são administradas, principalmente na vigência de um processo inflamatório de 

origem infecciosa. 

Apesar da relevância fisiológica da oxidação de melatonina por 

neutrófilos ativados como uma rota metabólica importante em processos 

inflamatórios ainda ser uma especulação não deve ser descartada a 

possibilidade que AFMK possa ser deformilado em meios específicos, sofrer 

ulteriores oxidações e os compostos formados apresentarem atividade biológica 

definida. Neste sentido como passos futuros pretendemos avaliar se 

melatonina, AFMK ou AMK apresentam atividade tumoricida frente a células 

que expressem IDO. 
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- A deformilação de AFMK ocorre em líquido céfalo-raquidiano. 

- Nas condições experimentais utilizadas a deformilação de AFMK não 

ocorre em soro ou líquido sinovial nem é catalisada por monócitos 

íntegros ou sonicados. 

- Estes achados não excluem a possibilidade que existam outras fontes 

de hidrolases ativas na deformilação de AFMK em diferentes células 

ou tecidos. 

- AMK é eficientemente oxidado pelo sistema HRP/H202 e por 

neutrófilos ativados. 

- Como AFMK não sofre posteriores oxidações catalisadas por MPO, a 

formação de AMK requer a participação de outros componentes 

celulares ou enzimas presentes no foco inflamatório. 

- Melatonina, AFMK e AMK não interferem na atividade fagocítica de 

neutrófilos, porém dimuem sua atividade bactericida. 

- Melatonina, AFMK e AMK aumentam, significativamente, a viabilidade 

de S. aureus incubados na presença de neutrófilos. 
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8. Anexos 

8.1. Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Regional do 

Norte do Paraná da Universidade Estadual de Londrina, PR. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ 
COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA 

PARECER CEP 142102 Londrina, 11 de novembro de 2002. 

A Sra. 
Prof.• Sandra Regina Quintal Carvalho 
Departamento Patologia Aplicada Legislação e Deontologia 
Centro de Ciénc1as da Saúde 
Universidade Estadual de Londrina 
Nesta 

Prezada Senhora, 

O Comité de Ética em Pesquisa analisou e aprovou o Projeto de 
Pesquisa "AVALIAR A OXIDAÇÃO E QUINURENAMINAS POR NEUTRÓFILOS 
ATIVADOS E O SEU PAPEL NA INFLAMAÇÃO", que está de acordo com a Res. 
196/96- CNS. 

Atenciosamente. 

Prof". Óra. Nilza Maria Diniz 
Comitê de Élíca em Pesquisa 

Coordenadora 

<"-.-~ ....... c .. ..-".._.,,.._n.._• · '-'9IOl'''~'AU ·r•,-----c-,...•• · i;u•M ... . .,,_..,._,..,u,. ,.....,. 1,J_, ,....._._C..~ ............... ~ • . '\lloO,.W • í-fNJIJII--PA• W- r.,.)Jl ... t111Uf,1*1 · C-,._..,., . nf'W .... 
, • • .. .. .. • ••• 1" 

,_\.' .... ,1 .. . ,._.. ... ,,,...,.,.. 
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Anexos • 1 

8.2. Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Fannacêuti~s 

da Universidade de São Paulo, SP. 

Prezado(a) Senhor(a) 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas 

Comité de Ética em Pesquisa • CEP 

Sao Paulo, 10 de março de 2003. 

O Comitê de á ,c;:1 en , ;ies~t!•Sõ da FCF/USP, ern reunrac realizada em 24 de 
feverei ro do cor rt::!r.t~ c;no, aprovou o projeto "Ox,dação de qt11r,urenamidas por 
neutrófilo$ a;:iv dd·:>s: p21rticipação na inflamaçã<J" , apr esentado por Vossa 

Senhoria. 

Lembramos que i:I~~ é, execução de 50% do cronograr•1c:1 <.10 pruJetr. deverá ser 
apresentado um rel;:citóno · parr.ial, de acordo com ,; ~,rt1~1,:• !.~: · item C, da 
Portaria FCí-- 11 l f '.'.i / . 

Atenciosamente. -
Prc:í. Tit . Dulcirré1a Saes PcJrr.,i . .:...~,,!3113 

C:;~,; ,!f;;,i:J.jo r,; do Comitê de Ética em Pe!.1'.l , 11.;;.i ..I<! f- (t-.'USf> 


