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INTRODUÇÃO

Nos vertebrados a melatonina é classicamente conhecida como sendo o produto da
glândula pineal, tendo neste local uma função de sinalização do comprimento do dia e da
noite. Além disso, a melatonina já foi identificada em altas quantidades em outros órgãos e
tecidos, porém sem atividade rítmica. Sugere-se que nestes locais a principal função da
melatonina seja como uma molécula antioxidante.

No Sistema de Defesa Antioxidante (SDA), a melatonina apresenta diversos efeitos
antioxidantes dependente da dose administrada. Inicialmente foi proposto que a melatonina
atue diretamente como “scavenger” de Espécies Reativas de oxigênio (EROs) e
Nitroreativas (ENOs). Além disso, a melatonina também tem a capacidade de modular os
níveis e atividades dos componentes do SDA. Por fim, também foi verificado que a
melatonina atua na atividade mitocondrial, principalmente na produção de ATP,
influenciando a maioria dos complexos da cadeia respiratória de elétrons. Em vista disto,
neste trabalho o objetivo foi verificar se a melatonina está presente no músculo locomotor
do caranguejo Neohelice granulata, bem como verificar os efeitos da melatonina, em varias
doses, sob diferentes parâmetros que compõem o SDA e o metabolismo aeróbico deste
caranguejo.

MATERIAIS E MÈTODOS

Logo após, o período de aclimatação os caranguejos foram divididos em 3 grupos
(n=5) e mantidos por 4 dias em escuro constante. No 3° dia 2 grupos foram apedunculados
e o outro grupo foi mantido intacto. No 4° dia os animais foram injetados com melatonina
em altas doses (20,0 e 2,0 pmol/caranguejo) e baixas doses (0,02 e 0,002 pmol/caranguejo)
e/ou solução fisiológica (CTR). Após 30 minutos de injeção os músculos do 2° par de
pereópodos foram dissecados e congelados a -80°C para análises.

Foram analisados os efeitos da melatonina na capacidade antioxidante total frente á
radicais peroxil (ACAP), na produção de EROs, nas atividades da catalase (CAT) e da
glutamil cisteína ligase (γ-GCL), no conteúdo de glutationa (GSH) e na lipoperoxidação
lipídica (LPO) por espectrometria e o metabolismo aeróbico através do consumo de
oxigênio (VO2). Além disso, foi verificado o conteúdo de melatonina no músculo de N.
granulata bem como, o efeito da melatonina exógena sobre o conteúdo de melatonina
endógena do músculo deste caranguejo por cromatografia liquida acoplada a espectrometria
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de massa LC-MS/MS. Os dados foram analisados por ANOVA seguido pelo teste de
Newman Keuls (=0.05). Os dados foram expressos em porcentagem em relação ao grupo
controle.

RESULTADOS

Em baixas doses a melatonina diminuiu significativamente (p<0,05) o VO2 (FIG.
1A), a atividade da γ-GCL (FIG. 1B) e o conteúdo de GSH (FIG.1C). Além disso, altos
níveis de melatonina foram encontrados neste tecido (1258,58  73,2 ng de melatonina.(g
de tecido úmido)-1). Quando a melatonina foi administrada ocorreu uma diminuição
significativa (p<0,05) de 40% nos níveis de melatonina endógena em relação ao grupo
controle (FIG. 1D). Em altas doses foi verificada uma diminuição dos efeitos da melatonina
sobre os parâmetros analisados. Neste caso, somente foi verificada uma diminuição
significativa (p<0,05) na ACAP (FIG. 2A) e um aumento na atividade da γ-GCL (FIG.1B).



DISCUSSÃO E CONCLUSSÃO

A melatonina em doses baixas promoveu um aumento no metabolismo aeróbico
sem causar mudança na produção de EROs e lipoperoxidação. Neste sentido a melatonina
pode estar atuando de diversas formas no SDA. A melatonina pode estar induzindo um
aumento no conteúdo de GSH através da estimulação da γ-GCL. Por outro lado, a
melatonina pode estar atuando sobre a atividade mitocondrial através do aumento da
eficiência da cadeia de transporte de elétrons. Além disso, possivelmente a melatonina
exógena deve estar estimulando a liberação dos altos níveis de melatonina endógena
encontrada no músculo a fim de ser utilizada como um antioxidante neste tecido. Já em
altas doses a melatonina diminuiu seus efeitos. Possivelmente isto deve estar ocorrendo
pelo aumento na desensibilização de seus receptores. Além disso, Maciel e colaboradores
(2009) verificaram a mesma diminuição de ACAP nas brânquias de N. granulata utilizando
a mesma dose usada neste trabalho. Desta forma, sugerimos que a melatonina deva estar
atuando no balanço oxidativo no músculo de N. granulata dependente da dose utilizada.
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