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RESUMO 



 

XXXIII 

 

Introdução:  A melatonina é o principal produto liberado pela glândula pineal 

em diversas espécies de vertebrados, com importante função na regulação do 

sistema neuroendócrino, controlando o ritmo circadiano de processos 

fisiológicos, estado sono/vigília, pressão arterial sistêmica, resposta 

imunológica e apoptose, bem como o funcionamento do sistema reprodutor. 

Objetivos: Analisar os efeitos da melatonina sobre apoptose no útero de ratas 

submetidas à luz contínua. Material e Métodos: 20 ratas adultas e virgens 

(Rattus novergicus, Wistar), com ciclo estral regular, foram divididas em dois 

grupos: GContr, grupo controle que recebeu veículo e GExp tratado com 

melatonina (0,4 ug/ml), ambos submetidos à luz contínua por 90 dias. Todos os 

animais foram pesados na data inicial do tratamento e após 30, 60 e 90 dias, 

quando foram eutanasiados e o útero retirado e processado para técnicas de 

imunoistoquímica e biologia molecular (qRT-PCR). A evolução de peso 

corporal foi avaliada por teste estatístico ANOVA e teste de comparações 

múltiplas de Tukey e os ensaios imunoistoquímicos pelo teste t de Student com 

nível de rejeição da hipótese de nulidade fixado em 0,05 ou 5% (p< 0,05) para 

todos testes. Os resultados obtidos do qRT-PCR foram analisados por software 

específico SAbiosciences e expressos em fold change de expressão. 

Resultados:  Após o período de 90 dias tratamento, todos os animais 

apresentaram ganho de peso em relação aos dados iniciais. Nos animais do 

GExp houve o predomínio da hiperexpressão de diversos genes pró-

apoptóticos envolvidos tanto na via extrínseca quanto intrínseca comparados 

aos dados do GContr. A expressão das proteínas Bax, Faslg e caspase-3 

clivada no tecido foi moderada e de localização citoplasmática em células 

epiteliais endometriais e no estroma nos dois grupos. Embora a proteína Fas 



 

XXXIV 

 

estivesse predominantemente expressa no estroma no grupo GContr, não 

houve diferença estatística no nível de expressão de todas as proteínas entre 

os dois grupos. Conclusão: Nossos dados sugerem que a melatonina aumenta 

a expressão de genes pró-apoptóticos sem incremento das proteínas 

envolvidas com a apoptose.  

Palavras-chave:  Ratas; melatonina; luz-contínua; apoptose; imunoistoquímica; 

expressão gênica. 
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Introduction:  Melatonin is the main product released from the pineal gland of 

many species of vertebrates, with an important role in regulating the 

neuroendocrine system, controlling the circadian rhythm of physiological 

processes, sleep/wake cycle, blood pressure, immune response and apoptosis, 

as well as the reproductive system function. Aims:  To analyze the effects of 

melatonin on apoptosis in the rat uterus submitted to continuous light. 

Methods:  20 virgin adult rats (Rattus norvegicus, Wistar) with regular estrous 

cycle were divided into two groups: GContr, control that received vehicle and 

GExp treated with melatonin (0.4 ug/ml), both submitted to continuous light for 

90 days. All animals were weighed at the time of initial treatment and after 30, 

60 and 90 days when they were euthanized and the uterus removed and 

processed for immunohistochemical techniques and molecular biology (qRT-

PCR). The evolution of body weight was evaluated by ANOVA test and Tukey's 

multiple comparison tests and immunohistochemical by Student's t test with a 

level of rejection of the null hypothesis set at 0.05 or 5% (p <0.05) for all tests. 

The results of qRT-PCR were analyzed by specific software SAbiosciences and 

expressed as fold change. Results:  After 90 days treatment, all animals 

showed weight gain compared to baseline. In the animals of GExp there was 

predominance of overexpression of many pro-apoptotic genes involved in both 

extrinsic and intrinsic compared to GContr data. The protein expression of Bax, 

Fas, Faslg and cleaved caspase-3 in the tissue was moderate and cytoplasmic 

localization on endometrial cells and stroma in both groups. Although the Fas 

protein was predominantly expressed in the stroma GContr group, there was no 

statitstical difference in the level of expression of all proteins between groups.  
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Conclusion:  Our data suggest that melatonin elevates the expression of pro-

apoptotic genes without increase in proteins involved in apoptosis. 

Keywords:  rats, melatonin, continuous light; apoptosis; immunohistochemistry, 

gene expression. 
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 A melatonina, principal produto da glândula pineal, é molécula altamente 

pleiotrópica, sendo encontrada em diferentes tecidos e sistemas: nervoso, 

cardiovasular, reprodutor, gastrintestinal, dentre outros. Controla os ritmos 

circadianos e sazonais, bem como atua como agente imunomodulador, 

antiinflamatório, antioxidante e controlador de morte celular (Hardeland et al., 

2006). 

Diversos estudos comprovam a ação anti-apoptótica da melatonina em 

diferentes sítios, como timo, rim, cérebro e fígado. Alguns autores atribuem 

esta ação principalmente às suas propriedades antioxidantes (Pieri et al., 1995; 

Sainz et al., 1999; Nava et al., 2000; Hoijman et al., 2004; Pedreañez et al., 

2004; Baydas et al., 2007; Molpeceres et al., 2007), ao eliminar ânions hidroxila 

(OH-), peroxila (ROO-) e superóxidos (Poeggeler et al., 1994; Pieri et al., 1994). 

Em glândula harderiana de Hamsters, por exemplo, este hormônio previne o 

dano celular causado por acúmulo de porfirinas, pela capacidade de diminuir a 

síntese de RNA mensageiro da aminolevulinato sintase, envolvida na síntese 

de porfirinas, bem como por aumentar a quantidade do RNA de enzimas 

antioxidantes, como manganês superóxido-desmutase (Mn-SOD) e cobre-zinco 

superóxido-desmutase (Cu-Zn-SOD) (Antolín et al., 1996). A glutationa 

peroxidase, outra enzima de grande importância para a eliminação de radicais 

livres do organismo, também sofre aumento em sua síntese em cérebro de 

ratos tratados com melatonina (Barlow-Walden et al., 1995), comprovando que 

este hormônio também exerce ação sobre outras enzimas protetoras contra 

reativos tóxicos. A melatonina também é capaz de exercer atividade 

antioxidante ao determinar a redução de óxido nítrico sintase, enzima envolvida 



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 
- 40 -

na síntese de óxido nítrico, como observado por Koh (2008) em ratos 

submetidos à injúria isquêmica cerebral e tratados com este hormônio. Em 

nosso meio, De Lima et al. (2005) observaram que a ministração de melatonina 

em ratos pinealectomizados induzidos à epilepsia com pilocarpina provocou 

redução do número de células TUNEL-positivas em várias áreas límbicas do 

sistema nervoso central (SNC), indicando efeito neuro-protetor deste hormônio 

durante o estado epilético, podendo ser utilizado como adjuvante na terapia 

anticonvulsivante, diminuindo a morte de neurônios. 

A modulação de elementos imunológicos é outro mecanismo pelo qual a 

melatonina pode inibir a apoptose, induzindo a liberação de citocinas, como 

interleucina (IL)-4. Maestroni et al. (1994a) sugeriram que a melatonina seria 

capaz de evitar a morte celular de progenitores hematopoiéticos após 

tratamento quimioterápico tanto in vivo quanto in vitro e, este efeito é mediado 

por células T tipo Th2, que são estimuladas por este hormônio a liberar IL-4, 

que induz a ativação de células estromais. Estas por sua vez, passam a liberar 

fator estimulador de colônia de granulócito-macrófago (GM-CSF), aumentando 

assim o número de unidade formadora de colônia de granulócito-macrófago 

(GM-CFU). No entanto, é importante salientar que este efeito ocorre com 

precursores da linhagem GM-CFU. Outros estudos mostram que a melatonina 

não é capaz de influenciar no crescimento de tumores e formação de 

metástases (Maestroni et al., 1994b). Contudo, quando este hormônio é 

associado às citocinas (IL-2) no tratamento de câncer, pode ter efeitos 

benéficos no controle da doença (Lissoni et al., 1993; Lissoni et al., 1994). 
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A melatonina pode ainda interagir com receptores nucleares e exercer 

ação genômica direta, alterando a expressão de genes de apoptose, inibindo a 

morte celular. Em cultura de células de câncer de mama humanas MCF-7, este 

hormônio é capaz de aumentar a expressão da proteína do ciclo celular p53, 

relacionada ao controle da divisão celular (Mediavilla et al., 1999). Em timócitos 

tratados com dexametasona, Hoijman et al. (2004) observaram que, a 

ministração de melatonina foi capaz de reverter o processo apoptótico 

provocado pelo glicocorticóide, reduzindo a fragmentação de DNA e a 

quantidade de transcrito e proteína Bax (pró-apoptótica). A ação anti-apoptótica 

da melatonina também é relatada em tecido nervoso (Baydas et al., 2007) e 

renal. Nesta situação, o tratamento com o hormônio provoca queda da 

expressão das proteínas Fas, Faslg (Fas ligante) e p53 acompanhada da 

elevação de Bcl-2 (Pedreañez et al., 2004). Contudo, os mecanismos 

envolvidos no controle da expressividade destes genes, bem como o final da 

cascata de apoptose (caspase-3 clivada) precisam ser melhor investigados. 

Estudos mostram a presença tanto de Faslg quanto de seu receptor, 

Fas, em células endometriais estromais e glandulares (Selam et al., 2001; 

2002) e, de Bcl-2 em células endometriais epiteliais (Bilotas et al., 2007), os 

quais estariam envolvidos na ativação de apoptose nestes tecidos. No entanto, 

são escassos estudos sobre morte celular em aparelho reprodutor feminino e 

sua relação com a melatonina, visto que este hormônio pode apresentar ação 

gonadotrófica e anti-apoptótica. 

Os estudos que visam elucidar o papel da melatonina em modelos 

animais são freqüentemente realizados em roedores pinealectomizados ou 
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mantidos sob luz contínua. Este último método apresenta a vantagem da 

eliminação efetiva deste hormônio, uma vez que a síntese do mesmo depende 

do estímulo da ausência de luz, contrapondo a retirada da pineal, que não 

elimina a síntese em outros sítios. Apesar destes modelos experimentais de 

supressão da síntese de melatonina estarem bem descritos na literatura, 

poucos descrevem a ação deste hormônio sobre a morte celular no sistema 

reprodutor, especialmente em útero. Por esta razão, desenvolvemos o presente 

estudo. 
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2.1 A glândula pineal 

 

2.1.1  Histórico 

 

 A glândula pineal desperta interesse em diversos cientistas ao longo da 

história, e várias teorias sobre sua origem e funcionalidade foram postuladas, 

dentre as quais destaca-se a proposta por René Descartes (1596-1650) ainda 

no século XVII. Para este autor, a pineal abrigava a sede da alma e era 

responsável pela comunicação do homem com meio ambiente, coordenando 

funções psicofisiológicas (Simonneaux; Ribelayga, 2003; Munõz et al., 2010).

 Apesar das idéias cartesianas ainda influenciarem os movimentos 

científicos no final do século XVII e início do século XVIII, com advento do 

Iluminismo, o postulado proposto por Descartes sobre a função da glândula 

pineal passou a ser mal aceito na comunidade científica (Munõz et al., 2010). 

 Porém, somente na segunda metade do século XIX, com o auge dos 

estudos em anatomia comparada, o conhecimento sobre a glândula pineal 

rompeu esta fase pré-científica, caracterizada por especulações 

antropofilosóficas e místicas, e passou a assumir um caráter científico. 

 Neste período, diversos estudos em anatomia evolutiva comparada 

foram conduzidos em vertebrados e, em mamíferos essa glândula passou a ser 

considerada um órgão vestigial sem qualquer função. Este fato atrasou muito a 

compreensão da ação da pineal sobre o organismo (Munõz et al., 2010). 

 O conhecimento sobre a estrutura da pineal teve grande avanço em 

meados do século XIX, com o progresso tecnológico da microscopia óptica, 
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que permitiu melhor elucidação de sua histologia. No entanto, a natureza 

secretora desta estrutura em humanos foi descrita somente no início do século 

XX por Nicholas Achucarro (1880-1918) e Joseph Michael Sexton (1887-1957) 

(Munõz et al., 2010), que deram novo rumo à investigação da pineal. Contudo, 

o conceito de que a pineal era órgão vestigial sem função fisiológica só foi 

definitivamente rompido, quando os estudos liderados por Lerner (1960) 

conseguiram isolar um composto da pineal bovina, o qual recebeu a 

denominação de melatonina, por apresentava ação antagônica a melanina na 

pele de anfíbios. Nos anos seguintes, foi descoberta a relação entre a natureza 

endócrina da pineal e fatores ambientais externos (Fiske et al., 1960; Wurtman 

et al., 1961; Hoffman; Reiter, 1965). Surge o conceito contemporâneo de que a 

pineal seria transdutor neuroendócrino, capaz de converter sinal luminoso em 

resposta endócrina, com a liberação da melatonina (Maronde et al., 1999; 

Goldman, 2001). 

 A partir da descoberta de Lerner et al. (1960), muitas pesquisas foram 

desenvolvidas relacionando a pineal e seu principal produto, a melatonina. No 

início da década de 70, demonstrou-se a existência de um oscilador circadiano 

situado no núcleo supraquiasmático hipotalâmico, capaz de controlar a síntese 

de melatonina na glândula pineal, conferindo-lhe padrão rítmico de síntese e 

secreção. Ainda no final desta mesma década, Cardinali et al. identificaram 

receptores específicos de melatonina em cérebro bovino, e, anos mais tarde 

sua caracterização farmacológica foi realizada pelo grupo de Margarita 

Dubocovich (Cardinali et al., 1979; Dubocovich; Takahashi, 1987). 
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 Diversos estudos relacionam a melatonina na regulação da função 

reprodutora, em distúrbios neurológicos e do sono, bem como outras funções. 

Porém, nos últimos 20 anos, cresceu substancialmente o número de estudos 

que relacionam este hormônio com o sistema imune e neoplasias, destacando 

seu papel imunomodulador e possivelmente oncostático no crescimento 

tumoral contrapondo outros que relatam atividade anti-apoptótica do mesmo 

(Hill et al., 1992; Maestroni,1993; 1994; Karasek et al.; 1999; Macchi; Bruce, 

2004; González et al., 2007). É importante mencionar que a maioria dos 

estudos ainda está direcionada ao papel terapêutico da melatonina no 

tratamento de desordens do sono, principalmente, a insônia (Macchi; Bruce, 

2004; Bourne et al., 2008; Merks et al., 2011; Sanchez-Barceló et al., 2011). 

Portanto, a investigação do papel da melatonina sobre a morte celular é 

bastante pertinente, especialmente no sistema reprodutor, uma vez que os 

estudos em outros tecidos ainda se mostram controversos. 

 

 

2.1.2  Melatonina 

 

 A maioria dos eventos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais dos 

seres vivos é ritmicamente coordenada por sistema que pode ter duração de 

24h (ritmo circadiano) ou de um ano (ritmo circanual), sendo o primeiro de 

maior importância e ocorrência (Maronde; Stehle; 2007; Falcón, 2009). No 

sistema circadiano, a luz é captada por estruturas capazes de converter este 
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sinal luminoso em bioquímico, resultando em resposta fisiológica. Nos 

vertebrados, a retina e a glândula pineal desempenham a principal função na 

transdução deste sinal fotoperiódico, além de produzir a melatonina, principal 

composto sintetizado dependente do ciclo circadiano (Falcón, 2007). 

 A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é o principal hormônio 

produzido pela glândula pineal e, sua secreção está relacionada ao ciclo claro/ 

escuro em diversas espécies de vertebrados (Pandi-Perumal et al., 2008). Sua 

biossíntese nos pinealócitos e nos demais tipos celulares é estimulada durante 

o período escuro e é inibida na presença de luz (Falcón, 2009).  

 Este composto orgânico deriva de várias reações bioquímicas, 

envolvendo o aminoácido triptofano (precursor), que é convertido em 5-

hidroxitriptofano pela enzima triptofanohidroxilase (TH). O produto formado, 5-

hidroxitriptofano, sofre reação de descaboxilação pela 5-hidroxitriptofano-

descarboxilase (5-HTDP), formando a serotonina. Esta sob a ação da enzima 

arilalquilamina-N-acetil-transferase (NAT) é convertida em N-acetil serotonina, 

que por sua vez é metilada formando a melatonina pela enzima hidroxindol-o-

metil-transferase (HIOMT) (Figura 1). Essa é a etapa limitante para a síntese 

da melatonina (Ganguly et al., 2002; Hardeland et al., 2006; Itoh et al., 2006; 

Maganhin et al., 2008; Pandi-Perumal et al., 2008). 
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Figura 1 - Estrutura química e biossíntese de melatonina. (Modificado de 

Macchi; Bruce, 2004). 

 

 

 Em pineal de mamíferos, a síntese de melatonina é regulada por 

estimulação noradrenégica, essencial para a ativação e inibição da transcrição 

de genes específicos (Maronde; Sthele, 2007). A norepinefrina (NE) liberada 

pelos gânglios cervicais superiores pode controlar a atividade metabólica por 

três vias principais: 

5-Hidroxitriptofano (5HTP) 

Serotonina 

(5-Hidroxitriptamina, 5HT) 

N-Acetilserotonina 

Melatonina 

Triptofano-5-hidroxilase 

5HTP-descarboxilase 

Serotonina-N-acetiltransferase (NAT) 

Hidroxiindol-O-Metiltransferase (HIOMT) 

Triptofano 



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 

 1- Via ativação de receptor adrenérgico ß1 (ß1-RA) acoplado a proteína 

G, com ativação de adenilato ciclase (AC), aumento de AMPc com ativação de 

proteína quinase dependente de AMP (PKA);  

 2- Via ativação de receptor adrenérgico α-1 acoplado a proteína G, com 

ativação de fosfolipase-C, aumento intracelular de IP3, Ca2+ e DAG; 

 3- Via ativação de receptor adrenérgico α-2 com ativação de guanilato 

ciclase e estimulação da atividade de NAT (Simonneaux; Ribelayga, 2003).  

 Em todas estas vias, a estimulação do pinealócito pela NE promove 

aumento de segundo mensageiros levando a fosforilação de CREB (elemento 

transregulador), gerando a forma ativa desta substância CREBF (CREB 

fosforilado). Em ratos, a fosforilação de CREB é induzida principalmente pela 

via de transdução de sinal ß1-RA/AC/AMPc/PKA (Roseboom; Klein, 1995). 

CREB fosforilado (CREBF) aumenta a expressão de genes codificadores de 

enzimas envolvidas na síntese de melatonina, como NAT e HIOMT (etapas 

essenciais). Sabe-se que CREBF é o elemento chave na regulação da 

transcrição gênica na pineal, porém os mecanismos envolvidos na sua 

regulação não são totalmente conhecidos (Simonneaux; Ribelayga, 2003). 

 O CREBF induz a expressão do gene relacionado a CREB modulador de 

resposta via AMPc, chamado de CREM (Sthele et al., 1993). Este gene é 

transcrito em diferentes variantes e traduzido em proteínas ativadoras (CREM 

α, ß, � e inibidoras (CREM �), que podem atuar sinérgica ou antagonicamente 

ao CREBF.  



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 

 Outra proteína de importância fundamental na modulação da biossíntese 

de melatonina é ICER (cAMP early repressor), que exerce efeito inibitório na 

transcrição, via AMPc, de genes essenciais para a formação deste composto 

(Sthele et al., 2001). Sabe-se que altos níveis circulantes desta proteína estão 

presentes em mamíferos durante a noite, sendo responsável pela queda da 

concentração de melatonina ao final do período noturno, embora este 

fenômeno ocorra antes da queda da expressão do gene Nat (Roseboom et al., 

1996; Ribelayga, 1999). 

 Estudos mostram que a expressão de RNA mensageiro para os 

receptores adrenérgicos pode apresentar variação circadiana. Os receptores α-

1 são mais expressos durante o período noturno, e mesmo após três semanas 

em luz contínua ou pós ganglionectomia cervical, estes níveis ainda 

permanecem altos, sugerindo baixo turnover destes os receptores (Sugden; 

Klein 1985; Simonneaux; Ribelayga, 2003).  

 Outros mecanismos podem estimular a síntese de melatonina pelos 

pinealócitos: ativação de fosfolipase A; hiperpolarização de membrana do 

pinealócito, com aumento intracelular de AMPc e Ca2+; fosforilação de MAPK 

(proteína quinase ativadora de mitógeno). Contudo, é pouco conhecido sobre 

estes processos (Simmoneaux; Ribelayga, 2003). 

 Além da pineal são conhecidos outros sítios de síntese, tais como a 

retina, a glândula Harderiana, o sistema digestório, a pele, os linfócitos e a 

medula óssea (Djéridane et al., 2000; Simmoneaux; Ribelayga, 2003; Pandi-

Perumal et al., 2008). Esses locais são apontados como responsáveis pela 
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presença de baixos níveis de 6- sulfatoximelatonina, principal metabólito deste 

hormônio, na urina de ratas que sofreram pinealectomia (Macchi; Bruce, 2004; 

Claustrat et al., 2005). No entanto, sabe-se que os altos níveis séricos noturnos 

deste hormônio e sua função na ritmicidade circadiana são determinados pela 

síntese na pineal (Dubocovich et al., 1987; Dubocovich et al., 2003). 

Embora evolutivamente a estrutura da glândula pineal tenha sofrido 

modificações entre espécies, o padrão de síntese e secreção da melatonina é 

conservado entre todos os vertebrados: apresentando maiores níveis 

plasmáticos durante o período noturno (Maronde et al., 2007; Falcón, 2009) e, 

coincidindo com eventos fisiológicos como sonolência, queda da pressão 

arterial e temperatura corpórea, diminuição do ritmo cardíaco e aumento da 

mobilidade de células de defesa (Macchi; Bruce, 2004; Claustrat et al., 2005), 

embora alguns destes eventos não sejam observados em animais de hábitos 

noturnos.  

 Sabe-se que as condições fotoperiódicas são essenciais para a síntese 

e a duração de picos plasmáticos de melatonina, porém outras variantes 

anuais, como temperatura, quantidade e qualidade de alimento e umidade, 

também são importantes para a ação cronobiótica deste hormônio, na geração 

de respostas fisiológicas nos diferentes tecidos responsivos ao mesmo, 

especialmente em animais mantidos em condições ambientais naturais 

(Bartness et al., 1993; Simmoneaux; Ribelayga, 2003). 

 A melatonina é molécula altamente lipofílica e, uma vez sintetizada é 

liberada no interior dos capilares e no fluido cérebroespinhal, sendo 
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rapidamente distribuída para a maioria dos tecidos. No plasma, esta indolamina 

é transportada ligada às proteínas plasmáticas, em geral, à albumina (Cardinali 

et al., 1979; Macchi; Bruce, 2004). 

A melatonina é rapidamente metabolizada, principalmente pelo fígado, 

onde é hidroxilada pela citocromo P450 monoxigenase e/ou conjugada a 

sulfato para formar 6-hidroximelatonina e 6-sulfatoximelatonina, 

respectivamente (Skene et al., 2001). Este hormônio também pode ser 

metabolizado no encéfalo, onde é convertido a N-acetil-

formilmetoxiquinurenamina que é logo degradada à N-acetil-5-

metoxiurenamina. Outra via metabólica de menor contribuição e presente em 

vários tipos celulares é aquela em que há formação dos produtos N-

acetilserotonina e 2-hidroximelatonina (Macchi; Bruce, 2004; Claustrat et al., 

2005; Hardeland et al., 2005). 

A melatonina exerce suas funções biológicas por receptores específicos 

MT1 e MT2, os quais são acoplados à proteína G e atuam via redução de 

AMPc (Brydon et al., 1999; Gerdin et al., 2004; Maganhin et al., 2008). Um 

terceiro subtipo de receptor chamado MT3 foi posteriormente caracterizado 

como enzima redutase quinona 2 (Dubocovich et al., 2003; Dubocovich; 

Markowska, 2005; Pandi-Perumal et al., 2008). Os receptores MT1 e MT2 são 

expressos em diversos tecidos, como SNC, ovários (Clemens et al., 2001; 

Soares Jr et al., 2003), testículos, glândulas mamárias, retina, tecido 

coronariano, útero e células do sistema imune (Vanecek, 1998). Enquanto os 

receptores do tipo MT3 são localizados nos rins, fígado, cérebro, coração 

pulmões, intestino, tecido muscular e adiposo (Pandi-Perumal et al., 2008). A 
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melatonina também é capaz de se ligar diretamente a proteínas intracelulares 

como a calmodulina (Benitez-King; Anton-Tay, 1993), calreticulina (Macias et 

al., 2003) e tubulina (Cardinali; Freire, 1975) ou ainda a receptores nucleares, 

modulando a ação de enzimas citoplasmáticas (Parrado et al., 1999). 

Além da ação endócrina, a melatonina pode exercer efeitos autócrinos e 

parácrinos, visto que muitos sítios de síntese apresentam receptores 

específicos para esta indolamina. Na retina, este hormônio pode inibir a 

liberação de dopamina de células amácrinas (neurônios especializados na 

captação da imagem). Já a ministração aguda de dopamina inibe a síntese 

deste hormônio e altera seu ritmo de produção (Dubocovich 1983; Tosini; 

Dirden, 2000). Estes fatos sugerem que a melatonina e a dopamina são 

hormônios antagônicos. Na pineal de ratos neonatos, a melatonina exógena é 

capaz de modificar vários padrões bioquímicos e morfológicos da pineal e 

retina, como a atividade enzimática e a liberação pré e pós-sináptica de 

serotonina e outros neurotransmissores (Cardinali; Freire, 1975; Miguez 1995; 

Simmoneaux; Ribelayga, 2003). Este fenômeno sugere que a melatonina 

também influencia sua própria produção. 

A melatonina exerce papel fundamental na regulação do sistema 

neuroendócrino, controlando o ritmo circadiano de processos fisiológicos e 

estado sono/vigília. Ademais, pode atuar no controle da pressão arterial 

sistêmica, no desenvolvimento do sistema reprodutor e de respostas 

imunológicas e na eliminação de radicais livres (Macchi; Bruce, 2004; Claustrat 

et al., 2005; Itoh et al., 2006; Tan et al., 2007; Maganhin et al., 2008). Outra 

função frequentemente atribuída a melatonina é sua atividade controladora do 
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processo de morte celular por apoptose (Pedreañez. et al., 2004; Radogna et 

al., 2006; Baydas et al., 2007; Molpeceres et al., 2007). 

 

 

2.2 Luz contínua e estado de estro permanente 

 

Nos roedores, o ciclo estral regular e funcional depende da interação de 

fatores ambientais, hormonais e morfológicos. No entanto, condições 

fisiológicas ou experimentais podem modificar o ciclo estral, provocando 

alterações morfo-funcionais em ovários, útero, vagina e glândula mamária 

(Grönroos; Kauppila, 1959; Camano; Giuffrida, 1970), resultando em 

diminuição da ovulação e da fertilidade. Estas condições poderiam simular o 

que ocorre na mulher com anovulação crônica, como é o caso da síndrome dos 

ovários policísticos. 

 A exposição à luz contínua e a pinealectomia são modelos 

experimentais muito empregados para estudo dos efeitos da glândula pineal 

sobre diversos sistemas biológicos, inclusive o sistema reprodutor. Neste 

último, salientamos os estudos realizados por Dardes et al. (2000) que 

mostraram queda dos níveis de gonadotrofinas (LH e FSH) e desregulação do 

ciclo estral, com aumento da fase estro, em ratas pinealectomizadas. Além 

disso, Soares Jr et al. (2003a; 2003b) evidenciaram que a retirada da glândula 

pineal provoca aumento do número de folículos atrésicos e de células 
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intersticiais ovarianas além de aumento do nível sérico de estradiol com queda 

de progesterona e da expressão de seu receptor. Estas características 

sugerem que estes animais têm diminuição da ovulação e alteração da função 

ovariana. 

 Outros estudos mostram que a pinealectomia em ratas além de reduzir a 

ovulação diminui a implantação embrionária (Dair et al., 2008), que pode ser 

conseqüência de alteração dos níveis de estradiol, necessário ao 

desenvolvimento de estruturas como pinopódios e microvilosidades, 

importantes para a receptividade uterina (Zhao et al., 2002). Estes efeitos são 

revertidos com a ministração de melatonina (Dair et al., 2008). 

Diversos autores mostraram que a exposição de ratas à luz continua 

também pode interromper o ciclo estral e induzir ao estado de estro 

permanente com anovulação crônica (Takeo et al., 1975; Takeo, 1984; Takeo 

et al., 1986). Acredita-se que este fenômeno está relacionado glândula pineal, 

porque é revertido por injeções de extrato de glândula pineal bovina nos 

animais sob esta condição (Axelrod et al., 1963; Wurtman et al., 1963). Em 

nosso meio, Lang (2003) mostrou que a melatonina poderia reverter os efeitos 

de proliferação determinada pelo estado de estro permanente de ratas sob luz 

contínua. Por esta razão, torna-se importante melhor investigação do processo 

de apoptose neste modelo experimental. 
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2.3 Apoptose 

Apoptose ou morte celular programada consiste em processo fisiológico 

essencial para desenvolvimento e manutenção da homeostasia dos seres 

vivos, onde células senescentes ou indesejáveis são eliminadas por complexo 

mecanismo metabólico geneticamente regulado (Grivicich et al., 2007; Ferreira 

et al., 2010). 

Este fenômeno foi descrito por Kerr et al. (1972) que relatou seu 

envolvimento nos processos de organogênese, hematopoiese, reposição 

tecidual, atrofia de órgãos, resposta inflamatória e eliminação de células após 

dano causado por agentes genotóxicos (Cohen et al., 1992; Lowe; Lin, 2000; 

Roos; Kaina, 2006; Grivicich et al., 2007). 

Apoptose é caracterizada por alterações morfológicas típicas como: 

compactação de organelas citoplasmáticas e retração celular, perda de 

aderência à matriz extracelular e a células vizinhas, condensação da cromatina 

e fragmentação internucleossômica do DNA, alteração de membrana 

citoplasmática e formação de corpos apoptóticos (Arends; Wyllie, 1991; Cohen, 

1997; Segreto et al., 2002; Ziegler; Groscurth, 2004). 

A externalização de fostadilserina na membrana plasmática de células 

em apoptose as sinaliza para a fagocitose por células da vizinhança ou do 

sistema imune e a formação de corpos apoptóticos que aprisionam o conteúdo 

celular, impede o desencadeamento de resposta inflamatória neste tipo de 

morte celular (Grimsley; Ravichandran, 2003). Outro tipo de morte celular 

morfologicamente e bioquimicamente distinto de apoptose é a necrose, onde 
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após sofrer injúria, a célula aumenta seu volume, sofre agregação de 

cromatina, desorganização do citoplasma e perda da integridade da membrana 

plasmática. Deste modo, ocorre ruptura celular com liberação do conteúdo 

citoplasmático, causando danos às células vizinhas e reação inflamatória local 

(Grivicich et al., 2007) (Figura 2). 

Diferentemente da apoptose, a necrose é forma passiva de morte celular 

sem um mecanismo regulador intrínseco. Os fatores indutores da morte celular 

por necrose também podem desencadear a apoptose, porém a intensidade do 

insulto e o estado energético da célula definirão qual dos dois processos 

ocorrerá (Ziegler; Groscurth, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Características morfológicas de células em apoptose e em necrose. 

(Modificado de Grivicich et al., 2007). 
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2.3.1 Caspases 

 

As alterações morfológicas observadas em células em apoptose são 

resultado da ativação de enzimas específicas denominadas caspases, que 

modulam o processo apoptótico e servem como marcadores primários em 

ensaios de apoptose antes mesmo que os sinais morfológicos estejam 

evidentes. Essas enzimas pertencem à família das cisteínas proteases e são 

responsáveis pela clivagem de substratos que contenham resíduos de ácido 

aspártico, como a enzima poli ADP-ribose polimerase, proteínas reguladoras 

de ciclo celular, proteínas estruturais como laminina e actina, dentre outros 

(Nicholson; Thornberry, 1997; Boatright et al., 2003).  

Em humanos são reconhecidos mais de 14 tipos de caspases, mas 

somente parte delas tem propriedade pró ou anti-apoptótica (Grivicich et al., 

2007). As caspases-1, 4 e 5 são reconhecidamente importantes no processo 

inflamatório, enquanto caspases-2, 3 e 10 são predominantemente (se não 

exclusivamente) envolvidas na apoptose (Nicholson; Thornberry, 1997). Estas 

proteases são sintetizadas como zimogênios inativos, constituídos de um pró-

domínio N-terminal de tamanho variável e um pró-domínio C-terminal, que após 

clivagem em sítios específicos, formam duas subunidades com atividade 

catalítica (Kumar, 2007; Zhao et al., 2010). Desta forma, as caspases tornam-

se ativas e atuam sobre outras caspases ou outras proteínas, disparando e 

executando o processo de apoptose (Hengartner, 2000; Lamkanfi; Kanneganti, 

2010). Assim, podem ser classificadas como iniciadoras (caspases-2, 8, 9 e 
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10), quando possuem pró-domínios longos e iniciam a cascata proteolítica, ou 

executoras (caspases-3, 6 e 7) quando possuem pró-domínos curtos ou 

inexistentes e atuam na clivagem de substratos essenciais a sobrevida da 

célula (Kuribayashi et al., 2006; Grivicich et al., 2007). 

No núcleo, caspases 3 e 6 ativas podem clivar proteínas estruturais, 

responsáveis pelo aparato nuclear como a laminina, por exemplo, e desta 

forma contribui para sua desorganização estrutural (Rao et al., 1996). A 

fragmentação internucleossômica da dupla fita de DNA em fragmentos de 180-

200 pb durante a apoptose, é desencadeada pela ação de endonucleases 

ativadas por caspases, envolvidas na replicação e reparo do DNA, como Dff40 

(fator de fragmentação do DNA) e CAD (DNase ativada por caspase). No 

entanto, as caspases podem clivar e provocar inativação de determinadas 

proteínas como a poli (ADP-ribose) polimerase e proteína quinase dependente 

de DNA, ambas envolvidas no reparo de DNA (Ziegler; Groscurth, 2004). 

No citoplasma, diversas proteínas estruturais são alvo da ação das 

caspases, com destaque para a actina e a gelsolina, ambas responsáveis pela 

manutenção e organização do citoesqueleto, e, espectrina, fodrina, ß-catenina, 

envolvidas na junção célula-célula (Ziegler; Groscurth, 2004). 

Os estudos que iniciaram a caracterização das caspases tiveram como 

precursores estudos de genes CED (cell death abnormal) envolvidos em morte 

celular em Caenorhabditis elegans (Nicholson et al., 1995; Thornberry, 1997). 

Neste nematodo, os genes CED-3 e CED-4 são essenciais para a morte 

celular, enquanto o gene CED-9 antagoniza esta função e previne a apoptose. 
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A proteína CED-3 apresenta seqüência similar à proteína ICE/caspase-1 de 

mamíferos e CED-9 com Bcl-2 de mamíferos, que da mesma forma previne 

morte celular. No entanto, nenhum homólogo a proteína CED-4 foi encontrada 

em mamíferos até o presente (Cohen 1997; Grivicich et al., 2007). Estes 

achados contribuíram significativamente para estudos em mamíferos, uma vez 

que estas moléculas são relativamente bem conservadas evolutivamente 

(Alnemri, 1997; Degterev et al., 2003). A análise filogenética destas proteínas 

permitiu a divisão das mesmas em três grupos: subfamília ICE (caspases-1, 4 e 

5), subfamília CED-3 (caspases-3, 6, 7, 8, 9 e 10) e subfamília ICH-1 

(homólogos a ICE e CED) (Cohen 1997). 

A caspase-1 é encontrada predominantemente no citoplasma das 

células, na forma inativa, podendo também ser encontrada na superfície 

externa da membrana celular, onde é responsável pela ativação de pró-IL-1ß 

durante a resposta inflamatória. A forma ativa desta caspase é tetrâmero 

composto de duas subunidades com 20 kDa cada, envolvidas por outras duas 

subunidades de 10 kDa cada. Sua ativação é desencadeada por privação de 

fatores de crescimento podendo ser inibida na presença de IGF-1 (fator de 

crescimento semelhante à insulina) ou insulina (Jung et al., 1996; Cohen 1997). 

Caspase-2 apresenta seqüência similar a caspase-1 e é expressa em 

diferentes tecidos como fígado, pulmões, rim e sistema nervoso central (SNC). 

Pode ser ativada por caspase-1, caspase-3 e granzima B e apresentar função 

indutora ou inibidora de apoptose (Cohen 1997). 
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Caspase 3 é uma das principais executoras da apoptose, responsável 

parcialmente ou totalmente pela clivagem proteolítica de muitas proteínas 

cruciais na sobrevida das células, como a poli ADP ribose polimerase 1 (PARP-

1) e proteína quinase dependente de DNA (DNA-PK), ambas envolvidas no 

reparo do DNA; ribonucleoproteínas C1 e C2, envolvidas no processamento do 

pré-mRNA; proteína Rb (retinoblastoma) envolvida na regulação do ciclo 

celular, proteína U1- 70 kDa, essencial para o splicing do pré-mRNA; proteína 

quinase C δ, responsável por algumas características fenotípicas da apoptose 

(Cohen, 1997). É amplamente distribuída nos organismos, sendo expressa em 

grande quantidade em células da linhagem linfocítica, sugerindo que pode ser 

um importante mediador de apoptose no sistema imune. A caspase-3 pode 

ainda ativar a caspase-6, tornando-a capaz de clivar laminina e provocar a 

desorganização na estrutura nuclear. Além disso, ativação de caspase-6 

também pode levar a ativação de caspase-3, resultando em amplificação da 

resposta (Cohen 1997). 

A caspase-7 apresenta similaridade estrutural e funcional com a 

caspase-3, e, da mesma forma é ativada por clivagem proteolítica. A pró-

caspase-7 inativa é composta de duas unidades catalíticas, uma com 20 kDa e 

a outra com 11 kDa, conectadas por uma seqüência peptídica, cuja remoção 

durante a clivagem, permite a ativação desta caspase. A caspase-7 

compartilha especificidade por grande número de substratos com a caspase-3, 

e desta forma, pode atuar em conjunto com a mesma, embora estudos 

mostrem que a deficiência de uma pode não interferir com a ação da outra 

(Cohen, 1997). Fibroblatos de camundongos knockout para o gene de 



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 

caspase-7, por exemplo, são mais resistentes à apoptose mediada por Faslg 

induzida por radiação ultravioleta (UV) do que aqueles deficientes para 

caspase-3, no entanto, nos animais knockout para os dois genes a apoptose 

também é inibida (Lakhani et al., 2006).  

Outra evidência de que estas duas caspases também podem atuar de 

forma independente, é que a caspase-3 diferentemente de caspase-7, é 

essencial para o surgimento de eventos característicos de apoptose, como a 

fragmentação do DNA e a clivagem de PARP-1 (Lakhani et al., 2006). Além 

disso, a ativação de caspase-7 requer a participação de caspase-1 durante o 

processo inflamatório, diferentemente da caspase-3 que não apresenta esta 

dependência (Lamkanfi et al., 2008; Lamkanfi; Kanneganti, 2010). 

A pró-caspase-7 é expressa constitutivamente em muitos tecidos fetais e 

adultos, com pouca expressão no cérebro. E, embora, a maioria dos estudos 

indique que é uma proteína executora de apoptose, tem sido relatada uma 

isoforma reguladora deste processo (Fernandes-Alnemri et al., 1995; Cohen, 

1997). 

Da mesma forma que as demais caspases, a pró-caspase-8 é ativada 

por clivagem proteolítica, gerando caspase-8 ativa, capaz de ativar as 

caspases-1 a 7 e as caspases-9 e 10, o que a torna essencial no disparo da 

apoptose mediada por receptores de membrana. Além da apoptose, esta 

caspase pode atuar em outras vias de morte celular, incluindo a autofagia 

(Cohen, 1997; Zhao et al., 2010). Pode ainda atuar como promotora de 

motilidade e adesão celular, após fosforilação, independentemente de sua 



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 

atividade catalítica. E no sistema imune, regula a produção de interleucina-2 

(IL-2), controlando a proliferação de células T, proliferação e diferenciação de 

linfócitos B e células natural killer (NK) e de progenitores hematopoiéticos. Está 

presente no testículo, esqueleto, músculo e cérebro sendo mais expressa em 

leucócitos (Algeciras-Schimnich et al., 2002; Launay et al., 2005; Fulda, 2009). 

Caspase-9 apresenta grande similaridade com a caspase-3 e está 

presente em altos níveis no coração, testículo e ovário. A forma inativa desta 

proteína, a pró-caspase-9, pode ser ativada pela caspase-3 e granzima B. A 

caspase-10 apresenta similaridade com a caspase-8 e está presente na 

maioria dos tecidos, sendo encontrada em grande quantidade no coração, 

fígado e baço e baço e menos expressa no cérebro, rim, próstata, testículos e 

cólon. Assim como a caspase-9, a caspase-10 pode ser ativada por granzima B 

e, atua sobre as pró-caspases-3, 7 e a própria pró-caspase-10 (Cohen, 1997).  

A apoptose pode ser deflagrada por diferentes estímulos externos, por 

meio da ativação de receptores específicos presentes na superfície celular, 

chamados de receptores de morte (via extrínseca ou via de receptor de morte), 

ou, pelo estresse intracelular (via intrínseca ou mitocondrial). Ambas as vias 

culminam com a ativação de caspases que levam à morte celular (Bergantini et 

al., 2005; Ferreira et al., 2010). 
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2.3.2 As vias extrínseca e intrínseca de apoptose 

 

A via extrínseca é responsável pela eliminação de células indesejáveis 

durante o desenvolvimento, maturação do sistema imune e remoção de 

tumores mediada por imunidade (imunovigilância) (Boatright; Salvensen, 2003). 

Esta via é desencadeada pela interação de ligantes específicos a um grupo de 

receptores cognatos, pertencentes à superfamília do fator de necrose tumoral 

(TNF), capazes de disparar uma cascata de ativação de caspases, culminando 

com ativação da caspase-3 efetora e conseqüentemente morte celular 

(Grivicich et al., 2007; Ferreira et al., 2010). 

Tanto o receptor Fas (CD95/APO-1), molécula de superfície celular de 

45kDa pertencente a família do TNF, quanto o seu ligante (Fas-L/CD178), 

proteína de 37kDa também da superfamília dos TNFs, são paradigmas para 

estudos da via extrínseca da apoptose, pois, ambos estão envolvidos neste 

processo de morte celular de forma complexa e integrada (Nagata; Golstein, 

1995; Ashkenazi; Dixit, 1998; Boatright; Salvensen 2003). Quando o Faslg se 

liga ao seu receptor Fas, este forma microagregados em forma de trímeros na 

superfície celular, e, conseqüentemente, moléculas adaptadoras Fadd (Fas-

associated protein with death domain) são recrutadas do citosol para se ligarem 

a este receptor. Os zimogênios inativos de caspase-8 (pró-caspase-8) são 

recrutados por Fadd, pela interação de seus domínios de morte N-terminal 

(DED/DD), formando o complexo DISC (Death Inducing Signalling Complex). 

Neste complexo, ocorre a dimerização e auto-clivagem da pró-caspase-8, 
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formando caspase-8 ativa, que perde o domínio N-terminal DED e é liberada 

para o citosol onde ativa caspase-3 efetora, cuja principal ação é a clivagem de 

diversas proteínas essenciais à sobrevida da célula (Hengartner, 2000; 

Boatright; Salvensen 2003; Grivicich et al., 2007). 

A via intrínseca é ativada por estresse intracelular ou extracelular, como 

privação de fatores de crescimento, danos no DNA, hipóxia, dentre outros 

mecanismos. Em resposta a estes insultos, a mitocôndria sofre estímulos de 

morte celular com modificações de potencial de membrana interna, modificação 

de permeabilidade de membrana com aumento de densidade de matriz, 

podendo assumir distribuição perinuclear na célula (De Vos et al., 1998; 

Ferreira et al., 2010). Estas alterações mitocondriais podem ser cruciais para o 

disparo da morte, podendo facilitar a translocação de proteínas mitocondriais, 

bloqueio na síntese de ATP e aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio que leva à oxidação de lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, além de 

contribuir para a ativação de caspases-9 e 3. O desarranjo mitocondrial pode 

ainda facilitar a liberação de citocromo C para o citoplasma, onde o mesmo 

forma um complexo com o fator de ativação associado à apoptose-1 (Apaf-1) e 

caspase-9, o chamando apoptossomo, que promove a clivagem da pró- 

caspase-9, formando caspase-9 ativa, capaz de ativar a caspase-3 e provocar 

a apoptose (Hengartner, 2000; Boatright; Salvensen 2003; Grivicich et al., 

2007). É importante observar que em ambas as vias, a ativação da caspase-3 

é o ponto crucial e irreversível do fenômeno de morte celular, ou seja, nesta 

fase não há mecanismos capazes de reverter a apoptose (Hengartner, 2000). 
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O processo de apoptose é regulado de maneira muito eficiente por 

inúmeros fatores que atuam ativando ou inibindo vias que disparam este 

processo de morte (Figura 3). Dentre os fatores ativadores, destacam-se o 

receptor Fas, expresso tanto em células normais quanto neoplásicas, e, seu 

ligante (Faslg) presente em células do sistema imune, ambos envolvidos no 

disparo da via extrínseca (Suda et al., 1993; Nagata; Golstein, 1995; 

Berkkanoglu et al., 2004; Zhou et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Vias extrínseca e intrínseca de apoptose e a interação de fatores 

ativadores e inibidores da morte celular. (Modificado de Hengartner, 2000). 
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Outra molécula de importância fundamental na ativação de apoptose é a 

p53, cuja expressão aumenta em resposta a diferentes estímulos de morte, 

evitando a progressão do ciclo celular em células lesadas. Sua baixa 

expressividade tem sido freqüentemente relacionada a tumorigênese o que a 

torna alvo de diferentes terapias contra o câncer (Yoshida; Miki, 2010; Suzuki; 

Matsubara, 2011).  

Por outro lado, fatores inibidores impedem o disparo ou bloqueiam a 

progressão do processo de morte celular. O recrutamento e ativação da pró-

caspase-8, durante a via extrínseca, são regulados por proteínas anti-

apoptóticas FLIP (Fadd-like ICE inhibitory proteins/ FLICE-like inhibitory 

protein), que são moléculas homólogas a caspase-8, diferindo principalmente 

na ausência de sítio catalítico, tornando-a incapaz de exercer atividade 

proteolítica. Estudos mostram que a hiperexpressão de FLIP na célula inibe a 

morte celular mediada por receptores de morte, provavelmente por esta 

molécula competir com a caspase-8 para os sítios de ligação ao complexo 

DISC (Boatright; Salvensen, 2003; Bergantini et al., 2005). No entanto, estudos 

mostram que baixos níveis desta proteína provocam aumento da ativação do 

complexo DISC pela caspase-8, sugerindo que nestas condições FLIP é capaz 

de formar heterodímeros com esta caspase, provocando sua ativação (Chang 

et al., 2002).  

Outras proteínas são reconhecidamente como anti-apoptóticas, como 

por exemplo, a Bcl-2 e Bcl-XL, que atuam inibindo a liberação de citocromo C 

pelas mitocôndrias (Hsu et al., 1997; Pedreañez et al., 2004; Grivicich et al., 

2007). Bcl-2 e Bcl-XL pertencem à família Bcl-2, a qual integra outras 
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proteínas, como Bax, Bak e Bid, que apresentam ação pró-apoptose (Grivicich 

et al., 2007). 

Além das proteínas mencionadas acima, há uma família de proteínas 

reconhecidamente inibidoras do processo de morte celular por apoptose 

denominadas IAPs (Inhibitor of Apoptosis Proteins). Estas proteínas 

apresentam-se estruturalmente bem conservadas entre as espécies, podendo 

ser encontradas em vírus, fungos, nematóides, peixes, insetos e mamíferos 

(Dubrez-Daloz et al., 2008).  

As diferentes proteínas IAPs apresentam em comum um a três domínios 

BIR composto de cerca de 70 aminoácidos na extremidade N-terminal, 

semelhante a domínios encontrados em baculovírus. Este domínio de ligação 

assim como outros domínios, como RING presente na extremidade C-terminal 

da molécula, é responsável pela interação destas proteínas a outras proteínas, 

como as caspases (Srinivasula; Ashwell, 2008). 

As IAPs atuam como inibidores endógenos de caspases, os principais 

desencadeadores e executores da apoptose, por diferentes maneiras. Em 

apoptose mediada via receptor Fas, com ativação de caspase-8, as IAPs agem 

inibindo a caspase-3, substrato para caspase-8. Na via mitocondrial, as IAPs 

podem exercer ação anti-apoptose, ao se ligarem a pró-caspase-9 e impedir a 

formação do apoptossomo e ao se ligar à caspase-9 ou ainda à caspase-3 

(Wei et al., 2008). 

São conhecidas diversas proteínas IAPs em mamíferos, e, em humanos 

oito delas têm sido bem caracterizadas: Birc1/ Naip, Birc2/ cIAP1, Birc3/ Ciap2, 
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Birc4/ Xiap, Birc5/ Survivina, Birc6/ Apollon, Birc7/ ML-IAP e Birc8/ ILP2. A 

proteína Birc4/ Xiap é a IAP melhor caracterizada como inibidora do processo 

de apoptose, atuando através da inibição da atividade proteolítica das 

caspases-9, 3 e 7 (Dubrez-Daloz et al., 2008). 

Sabe-se que as caspases-2, 3, 7 e 9 podem ser inibidas por algumas 

IAPs, porém as caspases-1, 6, 8 e 10 apresentam resistência a ação destas 

proteínas. 

Estudos recentes mostram que além da atividade inibidora de apoptose, 

via inativação de caspases, as IAPs também podem atuar como reguladores de 

vias de sinalização celular, como as vias TNFR (apoptose e resposta imune) e 

TGFβ (proliferação, diferenciação e morfogênese). Além disso, podem atuar na 

regulando fatores de transcrição, como o Nfkβ, envolvido na regulação da 

expressão de diversas proteínas com propriedade anti-apoptóticas. Outra 

função atribuída as IAPs é a participação na sua auto-ubiquitinação e 

ubiquitinação de caspases no processo de degradação proteossomal (Ni et al., 

2005; Wei et al., 2008). 

Em contra-partida, há moléculas capazes de neutralizar ou impedir a 

ação das IAPs, contribuindo para a evolução da apoptose. Dentre elas, 

destaca-se a proteína Smac (second mitochondrial activator of caspases), 

também conhecida como DIABLO (direct IAP binding protein with low pI). Na 

presença de estímulo apoptótico, esta proteína é liberada da mitocôndria para 

o citoplasma, onde interage com IAPs através de sua porção NH2 terminal, 
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permitindo a liberação de caspases ligadas a estas, como as caspases-3 e 9 

(Martinez-Ruiz et al., 2008). 

Estas proteínas capazes de antagonizar a ação das IAPs são alvos de 

estudos para o desenvolvimento de terapias para o tratamento do câncer, visto 

que algumas IAPs estão presentes em diferentes tecidos tumorais, ainda que 

em baixos níveis (Nachmias et al., 2004; Martinez-Ruiz et al., 2008; Wei et al., 

2008). 

Sabe-se que o desequilíbrio entre fatores ativadores e inibidores da 

morte celular por apoptose pode desencadear diversas patologias, dentre as 

quais destacam-se doenças auto-imunes, degenerativas e o câncer. Deste 

modo, tornou-se crescente o número de estudos que visam elucidar os 

diversos mecanismos envolvidos neste processo. Contudo, os conhecimentos 

sobre estes mecanismos no útero de ratas em anovulação crônica submetidas 

à luz contínua ainda são escassos. 
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3.1 Objetivo geral 

 

 Analisar os efeitos da melatonina sobre a apoptose no útero de ratas 

submetidas à luz contínua. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar a expressão de genes pró-apoptóticos no útero de ratas 

submetidas a luz contínua tratadas e não tratadas com melatonina, por PCR 

quantitativo em Tempo Real; 

 

• Avaliar a expressão das proteínas Bax, Fas, Faslg e Caspase-3 clivada 

no útero de ratas submetidas à luz contínua, por imunoistoquímica. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. MATERIAL E MÉTODO
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4.1 Animais de experimentação 

 

Foram utilizadas 20 ratas (Rattus novergicus albinus), linhagem Wistar, 

adultas e virgens, pesando entre 200 e 300g, provenientes do Centro de 

Desenvolvimento de Modelo Experimentais em Medicina e Biologia (CEDEME) 

da Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/ 

EPM). Os animais foram transportados para o Biotério da Disciplina de 

Histologia e Biologia Estrutural do Departamento de Morfologia da 

UNIFESP/EPM, onde permaneceram durante todo o experimento em gaiolas 

plásticas com tampa de metal gradeada, medindo aproximadamente 45 x 35 x 

15 cm de comprimento, largura e altura, respectivamente. As gaiolas foram 

acondicionadas em uma caixa bem dimensionada, ventilada e sob iluminação 

artificial (lâmpadas Philips, modelo luz dia, 40W), com fornecimento de cerca 

de 400 Lux à região ocupada pelos animais (Santos et al., 2004). Foi 

estabelecido um fotoperíodo claro de 10 horas (das 08:00 às 18:00) intercalado 

com escuro de 14 horas, de acordo com o preconizado por Pertsov (2006), 

durante a fase de adaptação para todos animais e posteriormente, estes foram 

submetidos à luz contínua. Aos animais foram fornecidas ração padrão 

(Labina- Purina, São Paulo, Brasil) e água “ad libitum” na temperatura ambiente 

(± 22°C). Todos os animais utilizados no experimento foram manipulados de 

acordo com os Princípios Éticos para Experimentação e este trabalho aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp/ EPM (Anexo I). 
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4.2 Determinação da fase do ciclo estral 

 

Após um período de adaptação ao novo ambiente, os animais foram 

submetidos à coleta diária de secreção vaginal no mesmo período (8:00 horas 

da manhã), durante 5 dias consecutivos, visando determinação da fase do ciclo 

estral. Os esfregaços vaginais foram obtidos com auxílio de hastes de algodão 

umedecidas com solução salina e, transferidos para lâminas histológicas, 

fixados com etanol absoluto e corados pelo método de Harris-Shorr (Shorr, 

1941). Foram identificadas as quatro fases do ciclo estral das ratas (proestro, 

estro, metaestro e diestro) pela microscopia de luz (Camano; Giufrrida, 1970; 

Marcondes et al., 2002), permitindo determinar quais animais estavam com 

ciclos regulares e atividade normal das gônadas e, portanto aptas a prosseguir 

na experimentação (Montes; Luque, 1988).  

 Para monitorar o peso e a ciclicidade estral, os animais foram pesados e 

submetidos a coleta de esfregaços vaginais após 30, 60 e 90 dias do início do 

tratamento. 
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4.3 Grupos experimentais 

 As ratas foram divididas aleatoriamente em 2 grupos, contendo cada um 

10 animais: 

• Grupo Controle (GContr)- animais sob luz contínua que receberam o 

veículo; 

• Grupo Experimental (GExp)- animais sob luz contínua tratados com 

melatonina. 

 

 

4.4 Tratamento com a melatonina 

 

A melatonina foi ministrada às ratas do GExp durante noventa dias 

consecutivos, por via oral na água, na dose de 10 µg/noite/rato (0,4 ug/mL), em 

frascos âmbar, das 18h às 8h. A solução de melatonina foi preparada 

diariamente, dissolvendo-se 400 mg de melatonina cristalina (Sigma Chemical 

Company, St Louis, MO, USA) em 1mL de etanol absoluto e esta solução 

diluída posteriormente em 1 litro de água. Às ratas do GContr foi ministrada a 

mesma concentração de solução de etanol (veiculo da melatonina) na água de 

beber. O volume de água tratada com melatonina e com veículo dos 

bebedouros foi medido diariamente, no início de cada manhã, para 

determinação do volume ingerido pelos animais no dia anterior. 
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4.5 Retirada do útero 

 

No 90º dia, logo após 24 horas (8h da manhã) da última ministração de 

solução de etanol ou de melatonina, com o intuito de analisar os animais em 

cada fase do ciclo estral, foi realizado esfregaço vaginal de cada rata conforme 

a metodologia descrita anteriormente e assim foram selecionadas para 

eutanásia aquelas em fase de proestro, período em que há pico dos hormônios 

estrogênio e progesterona. Os animais que não estavam nesta fase 

continuaram recebendo o tratamento e foram eutanasiados assim que 

atingiram a referida fase. Em seguida, os animais foram eutanasiados por 

decapitação e o útero retirado. Este por sua vez foi conservado 

adequadamente para cada um dos métodos aos quais foi submetido: corno 

direito conservado em nitrogênio líquido por meia hora e em seguida congelado 

a –80ºC para estudos em biologia molecular e o corno esquerdo fixado em 

formaldeído tamponado a 10% e processado para análise imunoistoquímica.  

 

 

4.6 Análise da expressão gênica de moléculas relaci onadas à via de 

apoptose por PCR quantitativo em Tempo Real no úter o de ratas tratadas 

ou não com melatonina 

 

4.6.1 Extração de RNA total 
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As amostras do útero (corno direito) congeladas a -80ºC foram 

submetidas ao método de extração de RNA total com solução de fenol e 

tiocianato de guanidina, utilizando o reagente QIAzol Lysis Reagent ® 

(QIAGEN, EUA). Às amostras foi adicionado 1mL do reagente QIAzol para 

cada 50-100mg de tecido, de acordo com instrução do fabricante, e, as 

mesmas maceradas em Gral com auxílio de pistilo na presença de nitrogênio 

líquido. Em seguida as amostras foram processadas em um disruptor de 

tecidos do tipo Polytron, para homogeneização e completa liquefação das 

mesmas e incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Ao homogenato 

foi adicionado 0,2 mL de Clorofórmio (Merck, Rio de Janeiro, Brasil) para cada 

1 mL de QIazol utilizado. Em seguida, as amostras foram homogeneizadas em 

Vórtex por 15 segundos, incubadas à temperatura ambiente por 3 minutos e, 

centrifugadas a 12000 rpm a 4°C por 15 minutos. A fase aquosa resultante de 

cada amostra foi transferida para um tubo estéril e a esta foi adicionado 0,5 mL 

de Isopropanol (Merck, Rio de Janeiro, Brasil) para cada 1mL de QIAzol 

utilizado para a precipitação do RNA. As amostras foram mantidas em 

temperatura ambiente por 10 minutos, e, novamente centrifugadas a 12000 

rpm a 4ºC por 10 minutos. Os sobrenadantes foram retirados e aos pellets de 

RNA foi adicionado 1mL de Etanol 75% (Merck, Rio de Janeiro, Brasil) gelado 

para cada 1mL de QIAzol utilizado. As amostras foram homogeneizadas em 

Vórtex e centrifugadas a 5000 rpm a 4ºC por 10 minutos. O sobrenadante de 

cada amostra foi desprezado e os pellets secos ao ar livre. Em seguida foram 

ressuspensos com 50µL de água livre de RNases e mantidos a -80ºC. 
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4.6.2 Purificação do RNA total 

 

O RNA total obtido foi tratado com o kit RNase-Free DNase Set (QIAGEN, 

EUA) para eliminação de DNA genômico de acordo com as orientações do 

fabricante. E em seguida purificado utilizando-se o Kit RNeasy Mini Kit 

(QIAGEN, EUA), o qual combina as propriedades de ligação seletiva da 

membrana de sílica (colunas de purificação) com a tecnologia do microspin 

associados ao uso de soluções tampões contendo altas concentrações de 

tiocianato de guanidina (solução RLT), capazes de inativar RNases e preservar 

o RNA intacto. Na coluna, todas as moléculas de RNA com mais de 200 

nucleotídeos são aprisionadas, deste modo, preserva-se o mRNA e moléculas 

menores são seletivamente eliminadas.  

O RNA total obtido de cada amostra, foi quantificado através do 

espectrofotômetro NanoDrop (ND 100, Thermo Fisher Scientific Inc. Co.), com 

filtro de leitura de 230/260 nm e expresso em ng/µL. A análise da qualidade e 

integridade do RNA foi realizada através do perfil eletroforético das amostras 

aplicadas em gel de agarose 1% contendo formaldeído como agente 

denaturante. As amostras que apresentaram integridade das subunidades 18S 

e 28S do RNA ribossomal foram consideradas íntegras e foram utilizadas nos 

experimentos de quantificação relativa de expressão gênica (Figura 4).  

Dentre as 20 amostras obtidas dos animais, uma foi excluída dos 

experimentos de Biologia molecular por não apresentar quantidade de RNA 

suficiente (pós-extração) para realizar os ensaios de expressão gênica (Tabela 

1). 
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Tabela 1 - Relação das quantidades de RNA da amostras dos animais dos 

grupos GExp e GContr, obtidas por espectrofotometria, após a extração com 

QIazol e purificação com RNeasy Mini Kit. 

Amostras (Grupo) Abs. 260/230 (nm) RNA (ng/µL) 

1 (GContr) 2,17 1489,10 

2 (GContr) 2,25 977,54 

3 (GContr) 2,25 1547,61 

4 (GContr) 2,06 1047,13 

5 (GContr) 2,23 1462,74 

6 (GContr) 2,19 753,26 

7 (GContr) 2,24 757,38 

8 (GContr) 2,24 837,84 

9 (GContr) 2,24 1770,41 

10 (GContr) 2,20 1166,0 

11 (GExp) 2,25 1846,77 

12 (GExp) 2,14 1246,26 

13 (GExp) 2,15 627,90 

14 (GExp) 2,21 1906,64 

15 (GExp) 2,24 1713,80 

16 (GExp) 2,20 1426,06 

17 (GExp) 2,23 1693,90 

18 (GExp) 2,08 930,97 

19 (GExp) 2,10 2647,25 
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Figura 4 - Eletroforese em gel de agarose 1% mostrando integridade do RNA 

ribosssomal através das subunidades 18S e 28S. 

 

 

4.6.3 Síntese de DNA complementar 

 

1µg do RNA total purificado foi utilizado para obtenção do DNA 

complementar (cDNA) pela reação de transcrição reversa, utilizando-se o kit 

RT2 First Strand (QIAGEN, EUA). Seguindo as orientações do fabricante, o 

mRNA foi inicialmente tratado com solução de eliminação de contaminação 

com DNA genômico (Buffer GE) (a 42°C por 5 minutos) antes de proceder a 

reação de transcrição reversa. Em seguida, o RNA total foi incubado com a 

enzima transcriptase reversa (RE3 Reverse Trascriptase Mix) na presença de 

água RNase free, solução tampão, magnésio e oligonucleotídeos (Buffer BC3, 

Control P2) a 42 °C por 15 minutos. A síntese do cDNA foi então interrompida 

pelo aumento da temperatura até 95°C por 5 minutos e o cDNA sintetizado foi 

ressuspenso em água RNase free e armazenado a -20°C até a preparação da 

reação de PCR quantitativo.  

 

 

18S 

28S 
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4.6.4 Reação em cadeia da polimerase em tempo real  

 

O cDNA sintetizado foi submetido a reação de PCR quantitativo em 

Tempo Real, a qual combina a propriedade de amplificação de ácidos 

nucléicos in vitro do PCR (reação em cadeia da polimerase) com um sistema 

de detecção e quantificação em tempo real do produto amplificado. A geração 

de moléculas de DNA dupla fita pela reação de PCR é detectada através de 

fluorescência emitida pelo corante SYBR Green, o qual apresenta alta 

afinidade pela dupla fita do DNA. A fluorescência emitida a cada ciclo de 

amplificação é captada automaticamente por filtros específicos do aparelho e o 

sinal gerado é transferido para um software de análise que fornece a 

quantificação do gene estudado.  

 Para a reação de PCR em Tempo Real foram utilizados o aparelho 7500 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems, CA, USA), o kit RT2 SYBR Green 

MasterMix (QIAGEN, EUA) e placas de PCR-Array com amplo painel de 

expressão gênica para via de apoptose (Kit Apoptosis PCR Array, cat. PARN-

012, SAbiosciences Corporation-QIAGEN, EUA). Neste modelo de Array pode 

ser analisada a expressão de 84 genes da via de apoptose e de 5 genes 

endógenos, além de permitir monitoramento da qualidade e especificidade da 

reação, através de controles de DNA genômico, da reação de transcrição 

reversa e controles positivos. Dentre todos os genes presentes no Array como 

envolvidos na via de apoptose, foram analisados apenas os genes pró-

apoptóticos (Figura 5 e Anexo III). 
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Figura 5 - Disposição de genes e controles na placa de PCR-Array (PARN-012, 

SAbiosciences). Genes da via de apoptose: A01 a G12; Genes endógenos: 

H01 a H05; Controle de DNA genômico: H06; Controles de transcrição reversa: 

H07 a H09; Controles positivos da PCR: H10 a H12. 

 

 

Todos os ensaios de Biologia Molecular foram realizados no Laboratório 

de Ginecologia Estrutural e Molecular (Lim-58) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - FMUSP. 

 

 

 

 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A Apaf-1 Api5 Aven Bad Bag1 Bak1 Bax Bcl10 Bcl2 Bcl2a1d Bcl2l1 Bcl2l11 

B Bcl212 Bclaf1 Bid Hrk Bik Naip2 Birc3 Xiap Birc5 Bnip1 Bnip2 Bnip3 

C Bok Card10 Card6 Casp1 Casp4 Casp12 Casp14 Casp2 Casp3 Casp6 Csp7 Casp8 

D Casp8ap2 Caps9 Cflar Cidea Cideb Cradd Dad1 Dapk1 Dffa Dffb Fadd Faiim 

E Gadd45a IL10 Lhx4 Lta Ltbr Mapk8ip1 Mcl1 Nfkb1 Nol3 Polb Prdx2 Prlr 

F Prok2 Pycard Ripk2 Sphk2 Tnf Tnfrsf10b Tnfrsf11b Tnfrsf1a Tnfrsf1b Cd40 Faz Tnfsf10 

G Tnfsf12 Cd40lg Faslg Tp53 Tradd LOC687813 Traf2 Traf3 Traf4 Tp53bp2 Tp63 Tp73 

H Rplp1 Hprt1 Rpl13a Ldha Actb RGDC RTC RTC RTC PPC PPC PPC 
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4.6.5 Validação dos resultados do PCR quantitativo em Tempo Real 

 

Os resultados obtidos no PCR em Tempo Real foram calculados pelo 

método do ∆∆CT, sendo utilizado um software específico fornecido pelo 

fabricante do Array (Sabiosciences). Os resultados de expressão gênica são 

fornecidos como fold change, considerando os valores obtidos para o grupo 

GExp em relação ao grupo GContr. Foi estabelecido valor de referência 1 para 

análise da expressão relativa. 

 

 

4.7 Análise imunoistoquímica do útero para Fas, Fas lg, Bax e caspase-

3 clivada 

 

O corno esquerdo do útero de cada animal foi fixado em formaldeído 

tamponado 10% por 12 horas e depois desidratado em concentrações 

crescentes de etanol, diafanizado pelo xilol e impregnado pela parafina líquida 

à temperatura de 60ºC, segundo a metodologia preconizada por Michalany 

(1998). A inclusão foi realizada em parafina e cortes (3 µm) transversais do 

útero foram obtidos através de micrótomo do tipo Minot, os quais foram 

colocados em lâminas silanizadas (ImmunoSlide, Easy Path) e processados 

para técnica de imunoistoquímica como descrito a seguir: 

As lâminas foram deixadas em estufa a 56-60ºC por 12 horas, para 

melhor adesão do tecido, e em seguida desparafinizadas com três banhos em 
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xilol por 10 minutos cada à temperatura ambiente. Em seguida foram 

submersas três vezes em etanol absoluto por 5 minutos e lavadas com água 

corrente por 5 minutos para hidratação dos cortes. Para recuperação 

antigênica, as lâminas foram colocadas em solução de citrato de sódio (10 mM, 

pH 6,0) por 40 minutos em panela de vapor (Steamer) (95ºC) e após 20 

minutos à temperatura ambiente, foram lavadas em água corrente por 3 

minutos. Para bloqueio da peroxidase endógena, os cortes foram incubados 

com peróxido de hidrogênio 3% em etanol, quatro vezes por 5 minutos cada, e 

em seguida, lavados com água corrente por 5 minutos. Em seguida as lâminas 

foram incubadas em solução de PBS (pH 7,4) + Leite desnatado 5% por 30 

minutos em temperatura ambiente, para bloqueio dos sítios inespecíficos. Os 

cortes histológicos de cada lâmina então foram incubados com os respectivos 

anticorpos primários (Bax, Fas, Faslg e Caspase-3 clivada) diluídos em solução 

PBS+ BSA 1%, em titulações previamente padronizadas (Tabela 2) e, deixados 

em câmara úmida a 4ºC overnight. Na seqüência foram lavados em PBS pH 

7,4 por 2 vezes 5 minutos cada. 
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Tabela 2- Anticorpos primários e respectivas diluições utilizadas na 

imunoistoquímica 

 

Anticorpo Clone Fornecedor Recuperação 
antigênica Diluição  

Bax (P-19) 
Santa Cruz 

Biotechnology Inc 
Panela a 

vapor 1:500 

Fas (FL-335) Santa Cruz 
Biotechnology Inc. 

Panela a 
vapor 

1:150 

Faslg (C-178) Santa Cruz 
Biotechnology Inc. 

Panela a 
vapor 

1:200 

Caspase-3 
clivada (Asp 175) 

Cell Signaling 
Technology 

Panela a 
vapor 1:300 

 

 

 

Na seqüência, os cortes foram incubados em câmara úmida, com o 

anticorpo secundário biotinilado, proveniente do kit Streptoavidina Peroxidase 

Mouse & Rabbit – HRP (Diagnostic BioSystems, Pleasanton, CA, USA) por 30 

minutos em temperatura ambiente. Após lavagem em PBS duas vezes por 5 

minutos cada, os cortes foram incubados com solução composta por 

estreptavidina conjugada a peroxidase, proveniente do mesmo kit, por 30 

minutos em temperatura ambiente, seguido por lavagem em PBS duas vezes 

por 5 minutos cada. A reação foi revelada, com o agente cromogênico 3,3'-

diaminobenzidina (DAB Liquid-DAKO, Glostrup, Denmark) à temperatura 

ambiente e os cortes lavados em água destilada. Em seguida, os cortes foram 

contra-corados com Hematoxilina de Carazzi por 1 minuto, lavados em água 
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corrente por 10 minutos, desidratados em etanol absoluto, diafanizados em xilol 

e montados com resina Entellan ®. 

 As imagens dos cortes foram obtidas por microscópio de luz (Carl Zeiss), 

adaptado a uma câmera de alta resolução (Axio-Cam MRC da Carl Zeiss) e 

monitor de vídeo colorido (Samsung). 

De acordo com Panzan (2008), adotamos como padrão de positividade de 

reação, isto é, ligação do antígeno (molécula de interesse) com o anticorpo 

primário, a presença de coloração acastanhada no tecido. E a imuno-

expressão foi avaliada por método semi-quantitativo, em aumento de 400x e os 

resultados, categorizados utilizando sistema de escore, baseado na 

intensidade das reações e na extensão da coloração. A intensidade de 

coloração foi classificada como fraca (1 ponto), moderada (2 pontos) e forte (3 

pontos), e a extensão da área positiva em menos de 10% (0 ponto), de 10 a 

40% (1 ponto), de 40 a 70% (2 pontos) e ≥ 70% (3 pontos). Os cortes sem 

nenhuma coloração foram considerados negativos. A intensidade da reação foi 

multiplicada pela extensão da coloração e os resultados categorizados em 

escore de 0 a 9. As reações com escore ≥ 3 foram consideradas como 

positivas e as com escore menor que 3 foram consideradas negativas (Tabela 

3).  
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Tabela 3 - Escore para a avaliação da imuno-expressão de Fas e caspase-3 

clivada, adaptado de Barrezueta et al., 2010.  

 

Intensidade Extensão Escore 

Negativo = 0 <10% 

< 3 = negativo 

 

≥ 3 = positivo 

Fraca = 1 10% a 40% = 1 

Moderada = 2 40% a 70% = 2 

Forte = 3 ≥ 70% = 3 

 

 

 Todos os ensaios de imunoistoquímica foram realizados no Laboratório 

de Patologia Molecular da Universidade Federal de São Paulo. 

 

 

4.8 Análise estatística 

 

 A evolução de peso corporal foi avaliada pelo teste de análise de 

Variância (ANOVA) e pelo teste de comparações múltiplas de Tukey para 

identificação dos grupos que apresentaram diferenças significantes e, os 

ensaios imunoistoquímcos avaliados pelo teste t de Student. O nível de 

rejeição da hipótese de nulidade foi fixado em 0,05 ou 5% (p ≤ 0,05) para todos 
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os testes e os valores significantes identificados por asterisco. Os resultados do 

qPCR foram analisados por software específico SAbiosciences. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. RESULTADOS  



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 
- 91 -

5.1 Peso Corporal 

 

 Durante os 90 dias de exposição à luz contínua os animais não tratados 

e tratados com melatonina foram pesados para monitorar seu estado de saúde 

e adaptação à nova condição ambiental. Todos os animais nos dois grupos 

apresentaram aumento significante de peso quando comparados os valores de 

todos os dias de tratamento com os do basal (p< 0,05). Não houve diferença 

significante dos valores do peso corporal entre os grupos após 30 dias de 

tratamento em ambos os grupos (Tabela 4 e Figura 6). 

 

 

Tabela 4 -. Médias e Desvio-padrões do peso corporal dos animais do GContr 

(veículo) e GExp (melatonina) após a exposição à luz contínua contínua e 

tratamento 

 

 Basal 30 dias 60 dias 90 dias 

G Contr 199,0 ± 14,68* 224,7 ± 16,50 230,7 ± 14,30 224,6 ± 21,07 

G Exp 207,5 ± 9,79* 234,6 ± 10,83   237,1 ± 11,63  240,4 ± 20,22  

 

*p< 0,05 comparado com o outro grupo. 
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Figura 6 - Evolução de peso corporal dos animais não tratados e tratados com 

melatonina após a exposição à luz contínua. *p< 0,05 comparados com os 

outros grupos. 

 

 

5.2 Análise da expressão gênica 

 

 A análise da expressão gênica de moléculas pró-apoptóticas no GExp 

(tratado com melatonina) revelou que a maioria destes genes são 

hiperexpressos em relação aos animais do GContr (somente veículo). Dos 55 

genes pró-apoptóticos analisados, 43 apresentaram-se hiperexpressos; 13 

hipoexpressos e 1 sem diferença de expressão em relação ao GContr (Figura 

7; Tabelas 5-12; Anexos II e III). Portanto, houve um predomínio de aumento 

da expressão de genes que estão relacionados com ativação da apoptose. 

GExp

Dia 
0

Dia 
30

Dia
 6

0

Dia 
90

0

100

200

300

Período de exposição a luz contínua

P
es

o
(g

)

GContr

Dia 
0

Dia 
30

Dia 
60

Dia 
90

0

50

100

150

200

250

Período de exposição a luz contínua

P
es

o
(g

)

* 
* 



Efeitos da melatonina sobre o sistema de apoptose no útero de ratas adultas 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Cecília da Silva Ferreira 

 
- 93 -

 Dentre os genes hiperexpressos, 20 participam da via extrínseca, 17 da 

via intrínseca e 3 de ambas as vias, além de 3 genes envolvidos na inflamação 

e 1 nos processos de apoptose e inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Expressão de genes pró-apoptóticos no GExp em relação ao GContr. 

Os valores plotados no gráfico representam o numero de vezes (fold change) 

em que os genes aparecem mais (>1) ou menos (<1) expressos em relação ao 

GContr (=1).  
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Tabela 5 - Genes pró-apoptóticos da via extrínseca hiperexpressos no grupo 

GExp. Valores de quantificação de expressão relativa expressos em fold 

change de expressão em relação ao grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Bid 2,25 

Card10 1,72 

Casp3 2,55 

Casp8ap2 2,92 

Cradd 3,93 

Dapk1 1,89 

Dffb 1,46 

Gadd45a 1,17 

Lta 1,83 

Ripk2 1,45 

Tnf 1,45 

Tnfrsf10b 1,54 

Tnfrsf1b 1,39 

Cd40 2,86 

Fas 1,62 

Tnfsf10 1,64 

Tnfsf12 2,20 

Faslg 4,37 
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Tradd 2,41 

Traf2 2,09 

Traf3 1,36 

Traf4 1,21 
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Tabela 6 - Genes pró-apoptóticos da via extrínseca hipoexpressos no grupo 

GExp. Valores de quantificação de expressão relativa expressos em fold 

change de expressão em relação ao grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Card6 - 1,57 

Casp8 - 1,08 

Dffa - 1,17 

Fadd - 1,58 

Nfkb1 - 1,18 

Tnfrsf1a - 1,02 

 

 

 

Tabela 7 - Gene pró-apoptótico da via extrínseca sem diferença de expressão 

no grupo GExp. Valores de quantificação de expressão relativa expressos em 

fold change de expressão em relação ao grupo GContr. 

Gene Fold change 

Tnfrsf11b 1,00 
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Tabela 8 - Genes pró-apoptóticos da via intrínseca hiperexpressos no grupo 

GExp. Valores de quantificação de expressão relativa expressos em fold 

change de expressão em relação ao grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Apaf-1 7,29 

Bad 3,89 

Bak1 6,13 

Bcl10 3,24 

Bcl2l1 1,77 

Bid 2,25 

Hrk 1,54 

Bik 1,21 

Bnip3 1,61 

Casp2 2,31 

Casp3 2,55 

Casp6 4,34 

Casp7 1,69 

Casp9 3,34 

Cidea 1,79 

Cideb 2,43 

Dffb 1,46 

Gadd45a 1,17 
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Tp53 1,89 

Tp63 4,01 

 

 

Tabela 9 - Genes pró-apoptóticos da via intrínseca hipoexpressos no grupo 

GExp Valores de quantificação de expressão relativa expressos em fold 

change de expressão em relação ao  grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Bax - 1,24 

Bclaf1 - 1,20 

Bnip1 - 1,09 

Bok - 1,34 

Dffa - 1,17 

Tp53bp2 - 1,97 
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Tabela 10 - Genes hiperexpressos no grupo GExp envolvidos na inflamação. 

Valores de quantificação de expressão relativa expressos em fold change de 

expressão em relação ao grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Casp1 1,37 

Casp4 1,68 

Casp12 2,68 

 

 

Tabela 11 - Gene hipoexpresso no grupo GExp envolvido na inflamação. Valor 

de quantificação de expressão relativa expresso em fold change de expressão 

em relação ao grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Pycard - 1,20 
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Tabela 12 - Gene hiperexpresso no grupo GExp não exclusivo do processo de 

apoptose envolvido na inflamação. Valor de quantificação de expressão relativa 

expresso em fold change de expressão em relação ao grupo GContr. 

 

Gene Fold change 

Casp14 1,34 

 

 

 

 

5.3 Análise imunoistoquímica 

 

 Os ensaios imunoistoquímicos revelaram que não há diferença 

estatisticamente significante na expressão das proteínas pró-apoptóticas 

estudadas, com ambos os grupos apresentando marcação positiva para Bax, 

Fas, Faslg e caspase-3 clivada. Embora a maioria dos animais do GContr 

tenha apresentado reação de negativa para Fas (escore < 3), foram 

observados animais com fraca marcação para esta proteína, a qual 

apresentou-se mais expressa nos animais do GExp (p < 0,05 ; escore ≥ 3) 

(Tabela 13). 
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Tabela 13 - Análise imunoistoquímica para proteínas pró-apoptóticas Bax, Fas, 

Faslg e caspase-3 clivada nos grupos GContr e GExp (Média de escore ± 

Desvio Padrão).  

 

 GContr GExp 

Bax 5,30 ± 2,63 4,90 ± 2,18 

Fas 2,55 ± 2,24 3,87 ± 2,59 

Faslg 4,66 ± 2,06 5,00 ± 2,00 

caspase-3 
clivada 3,10 ± 1,20 3,75 ± 2,76 

 

 

 

 Em todos os animais estas proteínas pró-apoptóticas apresentaram 

padrão citoplasmático de marcação. A proteína Bax estava presente nas 

células epiteliais endometriais e glandulares bem como no estroma nos dois 

grupos, porém no grupo GExp apresentou-se distribuída de maneira mais 

homogênea pelo estroma. O útero dos animais do grupo GExp apresentou-se 

com estroma fracamente marcado para Fas, com marcação mais intensa nas 

células epiteliais endometriais, enquanto os animais do grupo GContr 

apresentaram apenas fraca marcação no estroma com pouca ou nenhuma 

marcação nas células epiteliais. Nos animais de ambos os grupos, Faslg 

apresentou-se homogeneamente distribuída nas células epiteliais, glandulares 
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e no estroma, enquanto a caspase-3 clivada estava distribuída pelo estroma, 

com pouca marcação nas células epiteliais e, ausente em células glandulares 

endometriais (Figura 8). 
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Figura 8- Análise imunoistoquímica de útero de ratas marcado com Bax (A e B); 

Fas (C e D), Faslg (E e F) e caspase-3 clivada (G e H). Em A, C, E e G: GContr; 

B, D, F e H: GExp. Note padrão de marcação citoplasmática da proteína no 

estroma (seta maior) e nas células epiteliais endometriais (seta menor) em todos 

os grupos, exceto para Fas no grupo GContr (C) (cabeça de seta). 400X. 
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6. DISCUSSÃO 
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Diversos estudos apontam a melatonina como importante modulador de 

morte celular em diferentes tecidos, salientando seu papel inibidor no estresse 

oxidativo e na expressão de genes relacionados à via de apoptose (Poeggeler 

et al., 1994; Sainz, et al., 1999; Nava et al., 2000; Hoijman et al., 2004; 

Pedreañez et al., 2004; Baydas et al., 2007; Molpeceres et al., 2007). Deste 

modo, este trabalho foi conduzido a fim de elucidar o papel deste hormônio 

sobre a morte celular no útero de ratas submetidas à luz contínua.  

Nossos resultados confirmam a ação da melatonina na expressão de 

genes pró-apoptóticos. Contudo, não houve diferença estatisticamente 

significativa na expressão das proteínas avaliadas entre o grupo composto por 

ratas expostas à luz contínua tratadas com melatonina (GExp) e o grupo não 

tratado (GContr). 

Os dados de expressão transcricional mostram que importantes genes 

envolvidos na via extrínseca de apoptose estão hiperexpressos nos animais 

que receberam melatonina em relação aos animais do grupo controle, dentre 

os quais, genes que codificam proteínas e receptores da família dos fatores de 

necrose tumoral ou TNFs (TNF, Faslg, Tnfrsf10b, Tnfrsf1b, Tnfsf10, Tnfsf12, 

CD40).  

 A superfamília do fator de necrose tumoral (TNF) e o seu receptor 

cognato (TNFR) constituem um grupo de ligantes secretados ou de membrana 

e receptores que atuam em diversas funções biológicas, incluindo apoptose, 

osteoclastogênese e regulação do sistema imune (Locksley et al., 2001). 

Poucos receptores desta família, incluindo TNFR1 e Fas usam domínios de 
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morte DD (Death Domain) em sua porção intracelular para sinalizar morte 

celular com ativação de caspases. Em contraste, a maioria dos receptores 

TNFRs recrutam uma família de moléculas adaptadoras intracelulares para 

promover a sobrevivência da célula pela ativação de cascatas de proteínas 

quinases inibitórias e pela ativação de fatores de transcrição da família de 

N�fB e AP-1, os quais podem ativar numerosos genes envolvidos na 

proliferação, diferenciação e apoptose (Baker et al., 1996; Wallach et al., 1999; 

Kim et al., 2001; Lee; Lee 2002). 

 Quando a proteína Faslg liga-se ao receptor Fas (CD95/APO-1), este 

transmite o sinal de apoptose por sua porção citoplasmática, ou seja, o domínio 

de morte (DD) e, proteínas Fadd são recrutadas e ligadas ao receptor. Estas 

proteínas por sua vez, induzem o recrutamento e ligação de pró-caspase-8, 

formando o complexo DISC (Death Inducing Signalling Complex). Neste 

complexo, a caspase-8 é ativada tornando-se apta a ativar caspase-3, 

responsável pela clivagem de proteínas cruciais para a sobrevivência da célula, 

como as proteínas envolvidas na regulação do ciclo celular, reparo do DNA e 

Dffs (fatores de fragmentação do DNA) (Hengartner, 2000; Méier et al., 2000; 

Grivicich et al., 2007; Yonezawa et al., 2011). Além de recrutar caspase-8, a 

proteína Fadd pode também recrutar caspase-10 ao complexo DISC e 

contribuir para o processo de apoptose, ou ainda, se ligar à cFlip e inibir a 

morte da célula. 

A caspase-8 ativa pode também clivar a proteína Bid, que na forma ativa 

entra na mitocôndria e provoca colapso no potencial de membrana ao induzir a 

abertura de canais dependentes de voltagem, consequentemente, espécies 
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reativas de oxigênio são liberadas no citoplasma causando oxidação de 

diversas moléculas, provocando a morte da célula. (Wang 2001a,b; Kriegoff et 

al., 2007). 

É importante salientar que o receptor Fas, participa tanto da via 

extrínseca, quanto da ativação de vias de sinalização que podem levar a 

proliferação e diferenciação celular, além de influenciar atividade inflamatória 

(Wang et al., 2001; Budd et al., 2006; Kriegoff et al., 2007). 

Nos animais do GExp a hiperexpressão de Fas e Faslg e dos outros 

genes da família dos TNF pode indicar que a via extrínseca de apoptose está 

ativada no útero. Por outro lado, a hipoexpressão do gene Fadd e de Tnrsf1a, 

pode indicar ativação de mecanismo de modulação deste processo. No 

entanto, é importante considerar a possibilidade de ativação de mecanismos 

que levam à proliferação celular, mediada por estas moléculas, uma vez que na 

condição de estro permanente é comum observar proliferação de células do 

útero, como as células epiteliais endometriais e glandulares (Dair et al., 2008). 

Outros importantes elementos participam da evolução da via extrínseca 

de apoptose, dentre os quais, a proteína 2 ligadora de caspase-8 (casp8ap2), a 

qual apresenta grande similaridade estrutural e funcional com a proteína 

FLASH humana (caspase-8 binding protein FLICE-associated huge protein). 

Estas proteínas podem se ligar a Fadd e a caspase-8, regulando sua ativação 

no complexo DISC e na mitocôndria (Kriegoff et al., 2007). Estudos mostram 

que em células HT1080 com baixa expressão de FLASH, a apoptose é 

substancialmente inibida e acompanhada de diminuição de caspase-8 clivada 

(Milovic-Holm et al., 2007). Por outro lado, aumento de caspase-8 ativa pode 
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sugerir incremento do processo de morte celular. Além de exercer papel na 

apoptose mediada por proteínas da família dos TNFs, FLASH participa da 

ativação de Nf�B induzida por TNF-α, que leva a proliferação e sobrevida da 

célula. Deste modo, FLASH pode exercer efeito pró-apoptose ou inibidor da 

morte, ao ativar a via anti-apoptótica de Nf�B. Acredita-se que a ativação de 

Nf�B por FLASH deve-se a sua interação a Traf2 (Choi, 2001). 

 Nf�B é um fator de transcrição envolvido na regulação da transcrição de 

genes mediadores da inflamação, carcinogenese e apoptose, como c-IAPs 

(Inhibitor of Apoptosis Protein), Bcl-2 e BclXL. Também está envolvido, dentre 

outras moléculas, com a transcrição de Faslg (Hu; Kavanagh, 2003; Shih et al., 

2011).  

Nossos resultados mostram que embora nos animais do GExp o gene 

casp8ap2 esteja hiperexpresso em relação ao grupo GContr, há hipoexpressão 

de caspase-8 no tecido, indicando que há mecanismo de compensação na 

ativação de apoptose mediada por caspase-8 nestes animais. Entretanto, a 

hiperexpressão de caspase-3 acompanhada de hipoexpressão de Nf�B, pode 

indicar que o processo de apoptose está ativo, uma vez que esta caspase tem 

função efetora no processo de morte celular por apoptose tanto pela via 

extrínseca quanto pela via intrínseca (Thornberry, 1997; Grivicich et al., 2007; 

Ferreira et al., 2010). 

 Traf2 (TNFR-associated factor 2) é uma proteína sinalizadora 

pertencente à família dos fatores associados ao receptor de TNF (Trafs) que 

conectam grande variedade de receptores de superfície celular. Traf2 é 

recrutada pelo receptor TNFR1 após sua ligação com TNF e, esta interação 
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leva a ativação de Nf�B e MAPK (Mitogen ativaded protein kinase) indutores 

de proliferação celular. Traf2 pode também se ligar a várias proteínas 

reguladoras de morte e proliferação celular induzidas por receptor (Lee; Lee, 

2002). O efeito inibidor das proteínas Trafs (Traf1 e Traf2) sobre apoptose pode 

ser desencadeado pela interação dessas moléculas com Birc3, que também 

exerce efeito inibidor de morte quando interage com Rip1/Ripk1 e caspase-9. 

Moléculas Trafs também participam da sinalização do receptor CD40 e de 

outros receptores da família TNF (Karim; Gallager, 2009).  

Traf3 interage com CD40, LMP-1 e TARF3 e pode exercer atividade 

inibitória na ativação de Nf�B e induzir a morte celular via receptores de 

linfotoxina-β (Lt-β). Em camundongos deficientes para Traf3, a morte celular via 

Lt-β é inibida, porém sem influência sobre a morte induzida via receptor de TNF 

(Force et al., 1997). Traf4 por sua vez, é encontrada em células embrionárias 

indiferenciadas, mas não está claro seu papel no processo de diferenciação 

celular (Lee; Lee, 2002). 

Outro indício de que há modulação de morte celular nos animais do 

GEXp é que Traf2 e Traf3 encontram-se hiperexpressas. Sabe-se que Traf2 

pariticipa de proliferação celular mediada por receptores da família de TNF, em 

contrapartida Traf3 está relacionada a inibição de proliferação via inibição de 

Nf�B (Force et al., 1997; Lee; Lee, 2002). 

Assim como Fadd, a proteína Cradd, codificada pelo gene Cradd, é uma 

molécula adaptadora, porém interage com caspase-2, recrutando-a para 

sinalização da cascata de ativação das caspases, como caspase-8 e caspase-

10 (Cohen, 1997; Vakifahmetoglu-Norberg; Zhivotovsky, 2010).  
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O gene Lta que codifica a linfotoxina-α encontra-se hiperexpresso nos 

animais do grupo GExp. Esta proteína está relacionada à proliferação e 

inflamação mediada por TNF (Garrote et al., 2002) bem como à sinalização de 

apoptose.  

As proteínas RIP interagem com receptores da família dos TNFs através 

do domínio DD, daí a denominação (Receptor Interacting Protein). Estas 

proteínas apresentam similaridade estrutural e compartilham de vários 

aspectos funcionais: têm importante papel na resposta ao estresse celular 

causado por diferentes fatores como infecção por patógenos, inflamação, 

danos ao DNA e diferenciação celular. Estes estímulos apesar de ter natureza 

diferente, convergem para resposta similar, como a ativação de fatores de 

transcrição (Nf�B e AP-10) ou morte celular. Deste modo, atuam como 

reguladores cruciais da sobrevida e morte da célula (Meylan; Tschopp, 2005). 

Rip2, também conhecida como RICK, CARDIAK, CCK e Ripk2, é expressa em 

diversos tecidos e interage com diferentes membros Trafs: Traf1, 2, 5 e 6, mas 

não com Traf3 e 4. Quando hiperexpressas interagem com proteínas anti-

apoptóticas como cFlip e cIAP1. Mas parece que o principal papel desta 

proteína é como mediadora da inflamação, ao interagir com o domínio Card de 

caspase-1 pró-inflamatória envolvida na maturação de IL-1β. Acredita- se que 

Ripk2 tem papel importante na geração de IL-1β ativa, porém, em macrófagos 

de camundongos knouckout para Ripk2 a ativação de caspase-1 permanece 

inalterada sem redução da produção desta citocina (Kobayashi et al., 2002). 

Estudos mostram que Ripk2 também está envolvida na ativação de Nf�B e 
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proliferação de células T, tornando-a importante mediadora da resposta imune 

(Cohen, 1997; Sun et al., 2000; Kobayashi et al., 2002). 

A hiperexpressão de Ripk2 e de outros genes envolvidos na ativação de 

Nf�B nos animais do GExp, é forte indicador de que a via de Nf�B encontra-se 

ativada simultaneamente a via de apoptose nestes animais. É importante 

observar também que Ripk2 pode exercer papel na modulação da apoptose ao 

interagir com proteínas inibitórias cFlip e cIAP. 

As proteínas Card contém em sua estrutura um domínio membro da 

família de domínios de morte DD (Death Domain), denominado domínio de 

recrutamento de caspases (Card). Estas proteínas estão envolvidas na 

regulação de apoptose, imunidade inata e adaptativa (Weber; Vincenz, 2001; 

Bouchier-Hayes; Martin, 2002). Dentre as proteínas que contém domínio Card, 

destacam-se caspase-9 e Apaf-1, ambas envolvidas na via intrínseca de 

apoptose e, Card6, Card10, Card11 e Bcl10, mediadoras da ativação da via de 

Nf�B (Dufner; Mak, 2006). 

A proteína Card6 contém o domínio Card na região N-terminal e pode 

formar um complexo com Ripk2, que também apresenta domínio Card em sua 

estrutura. A interação destas proteínas regula a ativação de Nf�B durante a 

morte programada, inflamação e resposta imune (Dufner; Mak, 2006). Card10 

por sua vez, interage com o domínio Card de Bcl10 e dispara ativação de Nf�B 

em células B e T após estímulo de receptores de membrana (Wang et al., 

2001c). 
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Nos animais do GExp Card 10 e Bcl-10 apresentaram-se 

hiperexpressos, entretanto, a hiperexpressão de Ripk2 foi acompanhada de 

hipoexpressão de Card6, demonstrando novamente que pode ocorrer 

mecanismo regulatório de proliferação e morte celular neste grupo. 

A família de proteínas Dapk (Death associated protein kinase) são 

reguladores positivos de apoptose induzida por TNF (Cohen et al., 1997; 

Cohen; Kimchi, 2001; Inbal et al., 2002; Renier; Ji, 2011). Estas proteínas são 

ativadas por diversos estímulos além de TNF, como interferons e p53 (Cohen; 

Kimchi, 1997; Kimchi, 1999; Pelled et al., 2002; Chen et al., 2006). Dapk são 

reguladores positivos para as caspases, exceto para caspase-8. Podem 

também induzir morte celular independente de caspases e a autofagia 

(Gozuacik et al., 2008). Em células em processo de apoptose, estas proteínas 

podem se ligar a calmodulina e actina do citoesqueleto, contribuindo para o 

aparecimento das alterações citoplasmáticas, como a formação de corpos 

apoptóticos (Kuo et al., 2003). Dapk está presente em muitos tipos celulares e, 

em células neoplásicas encontram-se hipoexpressas (Michie et al., 2010). Em 

nossos resultados observamos hiperexpressão deste gene no grupo GExp. 

O papel biológico da proteína p53, codificada pelo gene Tp53 é 

promover a integridade do genoma das células. p53 pode estimular processos 

de reparo e mecanismos protetores de parada de divisão celular e indução de 

morte. Para isso, atua como fator de transcrição, ativando ou inibindo diversos 

genes ou proteínas regulatórias em diversas vias de sinalização. A ação de p53 

é estimulada em resposta a danos no DNA e a vários agentes genotóxicos, que 

poderá destinar a células a parada do ciclo celular, reparo do DNA ou 
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apoptose. É importante salientar que quando o dano ao DNA é severo, p53 

conduz a célula à morte. A perda e desregulação das funções de p53 estão 

envolvidas no desenvolvimento de neoplasias, doenças cardiovasculares, 

neurodegenerativas, metabólicas, infecciosas e no envelhecimento. Em 

resposta a estes estímulos, p53 pode sofrer algumas modificações pós-

traducionais, como a fosforilação (Yoshida; Miki, 2010). p53 pode atuar tanto 

na via extrínseca quanto intrínseca de apoptose, induzindo a transcrição de 

múltiplos genes apoptóticos ou através de mecanismos não transcricionais 

(Haupt et al., 2003; Chipuk; Green, 2006; Meulmeester; Jochemsen, 2008). 

Dentre os genes alvo de p53 e cruciais para a execução da via intrínseca da 

apoptose, podemos citar Bax, Noxa, Puma e Apaf-1 (Miyashita; Reed, 1995; 

Oda et al., 2000; Nakano; Vousden, 2001; Robles et al., 2001) 

 p53 também pode inibir proteínas inibidoras de apoptose com domínio 

de recrutamento de caspases, que neutralizam as funções de Bad e Puma. 

Além disso, p53 promove a liberação de citocromo C por induzir a expressão 

do gene supressor tumoral OKL38 (Li et al., 2008; Yao et al., 2008) ou por 

interagir com proteínas anti-apoptóticas, incluindo Bak, Bcl-2, Bcl-XL e Mcl1 na 

membrana mitocondrial, causando perda do controle de permeabilidade (Wolff 

et al., 2008). Deste modo, a mitocôndria é um importante alvo de p53 na 

ativação de apoptose na célula (Yoshida; Miki, 2010). Na via extrínseca, p53 

induz a expressão de Fas, Faslg e TRAIL C (Maecker et al., 2000; Kuribayashi 

et al., 2008). É importante mencionar que a proteína Tp53bp2, codificada pelo 

gene Tp53bp2, também desempenha papel crucial na regulação de apoptose 
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via p53, ao promover a ligação desta a outras moléculas, como as caspases 

(Miyashita; Reed, 1995; Hu; Kavanagh, 2003).  

 O gene p63 é membro da família p53, que também inclui p73, e assim 

como os outros membros desta família é expresso em diferentes isoformas de 

propriedades distintas. A proteína p63 contém domínio de transcrição que atua 

juntamente a p53 e pode parar o ciclo celular e induzir apoptose em resposta a 

danos ao DNA. Esta proteína é considerada guardião das células germinativas 

por modular a sobrevida e morte de oócitos, podendo também atuar no 

desenvolvimento embrionário, inibição de tumorigênese e no controle de 

metástases (Melino, 2011).  

 A hiperexpressão dos genes p53 e p63 nos animais do GExp é forte 

indicador de ativação de apoptose, no entanto, foi acompanhada de 

hipoexpressão de Tp53, envolvido na regulação da atividade de p53. A 

diminuição da expressão deste gene pode representar modulação da atividade 

de p53 no tecido estudado. 

A família de genes Gadd45 inclui três membros: Gadd45a, Gadd45b e 

Gadd45g, cujas proteínas cognatas desempenham papel chave na resposta 

celular ao estresse (Carrier et al., 1994; Zhan et al., 1994; Zhang et al., 1999). 

Gadd45, originalmente denominada Gadd45 foi clonada em ovários de hamster 

expostos à luz ultravioleta (UV) (Zhan et al., 1994). E, juntamente com os 

outros membros desta família é expressa em diversos tecidos, como coração, 

cérebro, pulmão fígado, testículos, dentre outros, porém, em diferentes níveis. 

A expressão destes genes é induzida em resposta a diferentes estímulos: 
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metanosulfato, radiação � e UV e citocinas inflamatórias (Liebermann; 

Hoffman, 2007; Gupta et al., 2005; 2006). Gadd45a é alvo de p53, que induz a 

parada da célula na fase G2/M da mitose em resposta a agentes genotóxicos. 

No entanto, Gadd45a pode ser induzido independentemente de p53 (Wang et 

al., 1999). Gadd45b por sua vez, é expresso em resposta a IL-6 e TGF-β e 

Gadd45g por IL-2 e IL-6 (Hoffman; Lierbemann, 2009). Estudos mostram que 

os genes Gadd45 atuam na regulação do ciclo celular e na apoptose. Em 

células endoteliais humanas e em fibroblastos expostos à radiação UV ou 

metanosulfato, ocorre inibição da expressão de Gadd45 comprometendo a 

checagem da fase G2/M (Wang et al., 1999; Vairapand et al., 2002). Em 

camundongos deficientes para Gadd45a, observa-se grande instabilidade 

genômica, que pode ser devido a perturbações no ciclo celular durante a fase 

G2/M e comprometimento do reparo do DNA (Hollander et al., 1999). O 

bloqueio da expressão de Gadd45b em camundongos, impede a morte celular 

induzida por TGF-β, indicando que esta proteína apresenta atividade 

moduladora positiva na apoptose induzida por TGF-β (Selvakumaran et al., 

1994; Yoo et al., 2003). Estudos mostram que Gadd45a induzido por BRCA-1 

está relacionado a apoptose em células no câncer de mama (Harkin et al., 

1999) e com parada do ciclo celular e disparo de apoptose em queratinócitos 

irradiados por luz UV (Hildesheim et al., 2002). Por outro lado, outros autores 

demonstraram que proteínas Gadd45 promovem sobrevida da célula, por 

exemplo, Gadd45a e Gadd45b protegem células da linhagem hematopoiética 

de estresse genotóxico (Gupta et al., 2005). Em adição, Zazzeroni et al. (2003) 

demonstraram que Gadd45b pode exercer efeito protetor durante apoptose 
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induzida por Fas e CD40. Deste modo, a expressão de proteínas Gadd45 pode 

também influenciar a iniciação e progressão de neoplasias. Em camundongos 

knouckout para Gadd45a há aumento de susceptibilidade a carcinogênese 

induzida por radiação (Hollander et al., 1999). Em nossos resultados 

observamos que a hiperexpressão de p53 acompanha aumento em Gadd45a 

nos animais do grupo GExp, podendo indicar que a função de Gadd45a neste 

caso, está relacionada a supressão de proliferação celular. 

Sabe-se que a associação da proteína Apaf-1 (fator de ativação 

associado à apoptose) à pró-caspase-9 e ao citocromo C liberado das 

mitocôndrias após disparo da via intrínseca, forma o complexo apoptossomo, 

responsável pela clivagem e ativação de zimogênio da caspase-9. A formação 

de caspase-9 ativa provoca ativação de caspase-3 efetora, culminando com a 

morte da célula (Hengartner, 2000; Boatright; Salvensen 2003.; Bao; Shi, 

2007). Assim, a hiperexpressão destes genes na célula, pode indicar ativação 

da via intrínseca, que poderá conduzi-la à morte. Nossos resultados sugerem 

ativação desta via nos animais do GExp, uma vez que Apaf-1 e caspase-9 

encontram-se consideravelmente hiperxpressas. 

As caspases são as proteínas de importância fundamental tanto no 

disparo quanto na finalização da morte celular por apoptose. A hiperexpressão 

de genes codificadores de caspases pode indicar que o processo de morte 

celular está ativado. Caspase-1, como já mencionado está envolvida quase 

exclusivamente a inflamação, no entanto, outras caspases como caspases-2, 

3, 6, 7 e 9, encontradas hiperexpressas nos animais do GExp, estão envolvidas 

na apoptose. 
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A família das proteínas Bcl-2 são os principais fatores que mediam a 

disfunção mitocondrial que leva à apoptose. Em células sob estímulo 

apoptótico, a proteína Bad, hiperfosforilada em condições normais, sofre 

desfosforilação e pode induzir a ruptura da mitocôndria por interagir e inibir a 

função das proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 e Bcl-XL (Jiang et al., 2007).  

A proteína Bok codificada pelo gene Bok, é membro da família Bcl-2 e 

da mesma forma que outros membros desta família, sua expressão depende 

de p53 (Yakovlev et al., 2004). No entanto, diferentemente de Bad, Bok não se 

liga a Bcl-2 e Bcl-XL e, portanto sua atividade pró-apoptótica não é 

antagonizada por Bcl-2 (Hsu et al. 1997; Bartholomeusz et al., 2006; Rodriguez 

et al., 2006). Outro membro da família Bcl-2 com propriedade pró-apoptótica é 

a proteína Hrk, codificada pelo gene Hrk também conhecido como DP95. No 

entanto, estudos mostram que estímulo degenerativo em neurônios de 

camundongos deficientes de proteína Hrk, a morte celular não é evitada 

(Coultas et al., 2007).  

O gene Bclaf1 codifica a proteína Bclaf1, que interage com proteínas 

anti-apoptóticas da família Bcl-2, como Bcl-2 e Bcl-XL, e atua como indutora de 

morte celular. Além disso, apresenta atividade moduladora da expressão de 

diversos genes, dentre os quais p53 (Sarras et al., 2010). 

O gene Bnip3 codifica a proteína Bnip3, membro da família Bcl2, cuja 

expressão aumenta durante estresse celular como a hipóxia. O aumento nos 

níveis intracelulares de Bnip3 é acompanhado de perda de potencial de 

membrana mitocondrial e liberação de citocromo C, conseqüentemente, 
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espécies reativas de oxigênio são liberadas no citoplasma, levando a célula à 

morte pela via intrínseca. Estudos mostram que Bax e Bak são importantes no 

disparo de apoptose por Bnip3 (Kubli et al., 2007). Esta proteína apresenta 

domínios de ligação para moléculas da família Bcl-2, agindo como indutor de 

apoptose e para Bcl-XL agindo como repressor de morte celular (Burton; 

Gibson, 2009).  

Em nossos resultados observamos que no útero dos animais do grupo 

GExp, diversos genes da família Bcl-2 indutores de apoptose encontram-se 

hiperexpressos quando comparados ao grupo GContr dentre os quais Bad, 

Bak-1, Bid e Bnip3. Em contrapartida, outros membros desta família 

encontram-se hipoexpressos (Bax, Bclaf1, Bnip1 dentre outros), podendo 

indicar modulação da ativação da via intrínseca neste tecido. 

As proteínas Cidea e Cideb pertencem à família CIDE (Cell death-

inducing DNA fragmentation factor) e, quando expressas em diferentes tipos de 

células de mamíferos, induzem a fragmentação do DNA e apoptose (Yonezawa 

et al., 2011). Nossos resultados mostram hiperexpressão destas proteínas 

juntamente com Dffb (fator de fragmentação do DNA) nos animais do grupo 

GExp, o que pode indicar fragmentação nuclear, e, portanto morte celular. 

Bik é membro da família de proteínas pró-apoptóticas, que induz 

apoptose através da via intrínseca, ao mobilizar Ca2+ do retículo 

endoplasmático para a mitocôndria, e disparar ativação de caspase-9 e 

liberação de citocromo C via Bax (Chinnadurai et al., 2008). Pode também 

induzir morte celular por outros mecanismos diferentes de apoptose pouco 

esclarecidos (Tong et al., 2001; Germain et al., 2002; Gillissen et al., 2003). É 
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importante mencionar que Bik também é alvo do controle transcricional de p53 

(Mathai et al., 2002). 

O gene Pycard codifica a proteína adaptadora Pycard, e participa das 

vias de ativação de inflamação e apoptose. Através de seu domínio C-terminal 

(domínio CARD) pode recrutar pró-caspase-1 e formar o inflamossomo ou 

recrutar caspase-8 e Bax e disparar a via intrínseca de apoptose. Proteínas 

pró-apoptóticas como Faslg podem induzir a expressão de Pycard (Taniguchi; 

Sagara, 2007). Nos animais do grupo GExp, Falsg e caspase 1 apresentaram-

se hiperexpressos contrapondo Pycard, caspase-8 e Bax, evidenciando 

novamente modulação da apoptose no tecido estudado. 

Embora genes envolvidos na via extrínseca, como membros da família 

dos TNFs, casp8ap2 e caspase-3 estivessem hiperexpressos no grupo GExp 

outros genes desta via como Fadd, caspase 8, Nf�b, Tnfrsf1a, Card6 e Dffa 

encontravam-se hipoexpressos. De maneira semelhante, a hiperexpressão de 

vários genes da via intrínseca de apoptose (Apaf-1, Bad, Bak1, Bik, Bcl10, 

caspases 2, 3, 6, 7 e 9, dentre outros) no grupo GExp foi acompanhada de 

hipoexpressão de outros genes envolvidos na mesma via (Bax, Bclaf1,Bnip1, 

Bok, Dffa e Tp53bp2). Estes achados podem indicar que em animais 

submetidos à luz contínua ocorre modulação da expressão de genes pró-

apoptóticos nas duas vias de ativação de apoptose.  

A diferença na expressão de genes pró-apoptóticos observada entre os 

dois grupos, não foi acompanhada de diferença na expressão de proteínas no 

tecido estudado. Os genes Fas, Faslg e caspase-3 apresentaram-se 

aumentados no grupo GExp em relação ao grupo controle, enquanto Bax 
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apresentou-se diminuído. Entretanto, nenhuma diferença estatisticamente 

significante foi observada na expressão de proteínas codificadas por estes 

genes quando comparados os dois grupos. A ausência de diferença de 

expressão proteica, pode ser devido a modificação pós-transcricional destes 

genes, que podem não estar sendo traduzidos em proteínas em proporções 

semelhantes ao transcrito primário e a limitação da técnica de 

imunoistoquímica que permite apenas análise semi-quantitativa da proteína. 

Deste modo, a realização de outros ensaios complementares, como a técnica 

de TUNEL (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-Mediated UTP End 

Labeling), que permite visualização de fragmentação de DNA, associada a 

ensaios de análise de expressão de genes e proteínas anti-apoptóticas, pode 

ser uma ferramenta importante para elucidar se há ou não morte das células do 

útero de ratas quando expostas a luz contínua. Ou ainda a realização de um 

tratamento a longo prazo que permita a identificação de diferenças na 

expressão de proteínas relacionadas com a apoptose.  

A melatonina é relatada por muitos autores como importante agente 

modulador inibitório de apoptose em diversos tecidos (Hoijman et al., 2004; 

Pedreañez et al., 2004; Baydas et al., 2007). Entretanto, nossos resultados 

mostram que em ratas sob luz contínua e tratadas com melatonina, muitos 

genes pró-apoptóticos estão hiperexpressos em relação àqueles que não 

recebem reposição do hormônio.  
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Nosso presente estudo permite-nos as seguintes conclusões: 

 

1) Houve hiperexpressão da maioria dos genes pró-apoptóticos no útero de 

ratas sob luz contínua e tratadas com melatonina em relação ao grupo que 

recebeu somente o veículo; 

 

2) Não houve diferença na expressão das proteínas Bax, Fas, Faslg e 

caspase-3 clivada no útero de ratas submetidas à luz contínua tratadas ou 

não tratadas com melatonina. 
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ANEXO I 

 

 

8.1 Parecer do Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 

8.2 Heat Map: Perfil de alteração da expressão gênica (fold change) de todos 

os genes presentes no Array da via de apoptose. A cor vermelha representa os 

genes hiperexpressos no GEXp em relação ao grupo GContr, o verde 

representa os gene hipoexpressos e o preto representa os genes em que não 

foi observada diferença no perfil de expressão. O quadro cinza representa a 

perda do dado de expressão em um dos grupos. 
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ANEXO III 

 

8.3 Análise de grupamento mostrando o perfil de expressão dos genes pró-

apoptóticos nos grupos GContr e GExp. Em vermelho estão representados os 

genes hiperexpressos e em verde os genes hipoexpressos. 
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