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RESUMO 

 

A cisplatina induz disautonomia com repercussões cardiovasculares e 
gastrintestinais deletérias, e considerando que a melatonina diminui os efeitos 
adversos advindos de alguns agentes antineoplásicos, foi avaliado o efeito da 
melatonina frente aos efeitos adversos no sistema gastrointestinal (GI) induzidos 
pela cisplatina em camundongos. Para isso, os animais foram tratados por via 
intraperitoneal de acordo com os grupos: Grupo 1: Animais pré-tratados com veículo 
(Etanol 5%, 0,15 mL/animal) e após 30 min. receberam veículo novamente; Grupo 2: 
Animais pré-tratados com veículo e após 30 min. receberam cisplatina 5 mg/kg; 
Animais pré-tratados com melatonina 5, 10 ou 20 mg/kg, para os grupos 3, 4 e 5 
respectivamente, e após 30 min. foram tratados com cisplatina 5 mg/kg. Do mesmo 
modo, para avaliação da possível participação de receptores MT1 e MT2, um 
conjunto separado de animais foram pré-tratados com Luzindole 5 mg/kg 
(antagonista para MT1 e MT2) ou 4-fenil-2-propionamidotetralin 4 mg/kg (4-PPDOT, 
antagonista MT2). Todos os tratamentos foram instituídos ao longo de três dias 
consecutivos, e aos quatro dias (24 h, após o último tratamento), foram realizados 
protocolos experimentais para determinação da retenção gástrica de líquido. Foi 
avaliado a morfologia das vilosidades do intestino dos animas tratados com salina, 
cisplatina e melatonina sendo utilizado, a Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV). Em relação ao grupo 1 (controle) a cisplatina aumentou a retenção gástrica 
de líquidos (53,2 ± 4,4 vs. 70,4 ± 2,5 %). A melatonina nas doses de 5 e 10 mg/kg, 
não modificou o aumento da retenção gástrica induzida pela cisplatina (73,5± 2,1 % 
e  70,8 ± 3,6 %, respectivamente), no entanto o pré-tratamento com melatonina 
20mg/kg preveniu a retenção gástrica induzida pela cisplatina (49,44 ± 6,3 vs. 70,4 ± 
2,5 %). Já o pré-tratamento com luzindole e 4-PPDOT bloqueou o efeito da 
melatonina frente à alteração gástrica induzida pela cisplatina (65,6 ± 2,9% e 75,5 ± 
2,0%, respectivamente). Em relação aos animais tratados apenas com veículo não 
houve alteração, enquanto que nos animais que receberam cisplatina 5 mg/Kg 
ocorreu destruição significativa das vilosidades intestinais (erupções das vilosidades, 
vilosidades atrofiadas). Já nos animais pré-tratados com melatonina 20 mg/kg houve 
uma atenuação destas alterações morfológicas induzidas pela cisplatina, 
demonstrando a contribuição da melatonina para integridade tecidual local, a 
despeito da utilização de um antineoplásico com reconhecido efeito destrutivo em 
mucosa do TGI. Os dados foram analisados por ANOVA seguidos do teste de 
Tukey. Sendo assim, observou-se que a melatonina na dose de 20 mg/kg previne o 
aumento da retenção gástrica de líquido induzida pela cisplatina em camundongos, 
auxiliando na integridade das vilosidades intestinais, tal efeito é mediado através de 
receptores MT2. 
 

Palavras-chave: antineoplásico, cisplatina, gastroproteção,melatonina. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cisplatin induces dysautonomia with deleterious cardiovascular and gastrointestinal 
repercussions, and considering that melatonin decreases the adverse effects of 
some antineoplastic agents, the effect of melatonin on the gastrointestinal (GI) effects 
induced by cisplatin in mice was evaluated. For this, the animals were treated 
intraperitoneally according to the groups: Group 1: Animals pretreated with vehicle 
(5% Ethanol, 0.15 ml / animal) and after 30 min. Received vehicle again; Group 2: 
Animals pretreated with vehicle and after 30 min. Received cisplatin 5 mg / kg; 
Animals pretreated with melatonin 5, 10 or 20 mg / kg, for groups 3, 4 and 5 
respectively, and after 30 min. Were treated with cisplatin 5 mg / kg. Likewise, to 
evaluate the possible participation of MT1 and MT2 receptors, a separate set of 
animals were pretreated with Luzindole 5 mg / kg (MT1 and MT2 antagonist) or 4-
phenyl-2-propionamidotetralin 4 mg / kg (4-PPDOT, MT2 antagonist). All treatments 
were instituted over three consecutive days, and at four days (24 h after the last 
treatment), experimental protocols were used to determine the gastric retention of 
liquid. The morphology of the intestinal villi of the animals treated with saline, cisplatin 
and melatonin was evaluated, Scanning Electron Microscopy (SEM).  
In relation to group 1 (control) cisplatin increased the gastric retention of liquids (53.2 
± 4.4 vs. 70.4 ± 2.5%). Melatonin at doses of 5 and 10 mg / kg did not modify the 
increase in gastric retention induced by cisplatin (73.5 ± 2.1% and 70.8 ± 3.6%, 
respectively), however pretreatment With melatonin 20mg / kg prevented gastric 
retention induced by cisplatin (49.44 ± 6.3 vs. 70.4 ± 2.5%). The pre-treatment with 
luzindole and 4-PPDOT blocked the effect of melatonin on cisplatin-induced gastric 
alteration (65.6 ± 2.9% and 75.5 ± 2.0%, respectively). Was used for animals treated 
with vehicle alone, whereas in animals receiving cisplatin 5 mg / Kg significant 
destruction of the intestinal villi (villous eruptions, atrophied villi) occurred. In the 
animals pretreated with melatonin 20 mg / kg, there was an attenuation of these 
morphologic alterations induced by cisplatin, demonstrating the contribution of 
melatonin to local tissue integrity, despite the use of an antineoplastic with a 
recognized destructive effect on TGI mucosa. Data were analyzed by ANOVA 
followed by the Tukey test. Thus, it was observed that melatonin at a dose of 20 mg / 
kg prevents the increase of gastric retention induced by cisplatin in mice, aiding in the 
integrity of intestinal villi, such effect is mediated through MT2 receptor. 
 
 
Keywords: antineoplastic, cisplatin, gastroprotection, melatonin. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 As células epiteliais intestinais hiper-proliferativas perdem sua organização 

e estrutura e têm a capacidade de formar adenomas. Os adenomas podem então 

crescer e invadir a submucosa e tornar-se cancerosos com a capacidade de se 

disseminar em varios orgãos inclusive no cólon (Terzić J., et al., 2010). 

O câncer caracteriza-se por um desvio nos mecanismos de controle da 

proliferação e a diferenciação de células. Essas células sofrem transformação 

neoplásica e, geralmente, expressam antígenos de superfície celular que parecem 

ser do tipo fetal normal, podendo apresentar outros sinais de imaturidade, aparente 

anormalidades cromossômicas quantitativas ou qualitativas, incluindo diversas 

translocações e o aparecimento de sequências gênicas amplificadas (KATZUNG, 

2005). 

Os medicamentos antineoplásicos são utilizados para evitar neoplasmas ou 

células malignas, tendo a finalidade de pararou inibir o crescimento e a 

disseminação de tumores, utilizados na quimioterapia de maneira geral, promovem 

parada na divisão ou morte celular, por interferirem na síntese de DNA, RNA, ou na 

replicação celular de células neoplásicas. Mas, também afetam as células normais, 

principalmente as com um alto tunover, como os presentes na medula óssea, trato 

gastrintestinal, folículos pilosos e gônadas (BONASSA, 2005).  

Vale salientar que em decorrência de uma possível disautonomia, alguns 

indivíduos também apresentam alterações cardiovasculares após a utilização de 

antineoplásicos (VIANA-CARDOSO et al.,2011). Dentre os sinais desta injúria 

gastrintestinal temos, náuseas, distensão abdominal, dor abdominal e diarreia. Estes 

sintomas geralmente têm pico no terceiro dia após o início da quimioterapia. O dano 

intestinal induzido por um antineoplásico resulta em má absorção dos nutrientes e 

diarreia, eventos que culminam com a desnutrição e perda de peso. (KEEFE et 

al.,1997) 

A cisplatina é um dos agentes antineoplásicos utilizados para o tratamento de 

tumores sólidos, entretanto, este antineoplásico pode causar anorexia, 

gastroparesia, distensão gástrica (CABEZOS et al.,2010), e em modelos animais 

ocasiona neuropatia periférica advinda da degeneração axonal (PISANO et al.,2003, 

VIANA-CARDOSO et al., 2011). 
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tratados com cisplatina 

Na tentativa de atenuar os efeitos colaterais induzidos pelo uso da cisplatina 

estudos com agentes antioxidantes como a N-acetylcysteine e resveratrol foram 

executados. Esses antioxidantes, além de reduzirem a formação dos radicais livres, 

podem potencializar os efeitos dos antineoplásicos, bem como diminuir o 

crescimento de células neoplásicas, e proteger o organismo contra efeitos adversos 

(ANANDET al., 2015; ÖZCAN et al., 2015). 

Além disto, foram realizadas investigações com alguns hormônios com a 

finalidade de prevenir ou diminuir estes efeitos colaterais advindos dos 

antineoplásicos, dentre estes a melatonina. A Melatonina desempenha a ação 

antineoplásica através de efeitos imunoestimulantes e anti-proliferativa de células 

tumorais, além de reduzir a toxicidade induzida por antineoplásicos, devido, pelo 

menos em parte, à redução da síntese de radicais livres (LISSONI, 2007).  

 A melatonina no trato gastrointestinal é produzida por células 

enteroendocrinas (CE) da mucosa digestiva, onde as suas concentrações podem 

exceder aquelas no sangue. Uma das características da melatonina é a alta 

lipofilicidade permitindo que ela difunda em camadas mais profundas através da 

mucosa e submucosa, para atuar sobre a mucosa muscular ou o plexo mioenterico 

(CHEN, C.Q et al, 2011). 

De fato, estudos têm mostrado que a melatonina reduz a cardiotoxicidade 

advinda da utilização das antraciclinas e doxorrubicina, bem como a neurotoxidade e 

nefrotoxidade após tratamento com cisplatina (MORISHIMA et al,1998; BALLI et. al., 

2004).  Tem mostrado também ser protetora gástrica e a sua ação tem sido atribuída 

a manutenção da circulação sanguínea regional, eliminação de radicais livres e a 

sua capacidade para atenuar a peroxidação de lipídios da membrana, a infiltração 

de neutrófilos e citotoxicidade causada por substâncias irritantes da mucosa (TAN, 

D. XET al,1999; BUBENIK, G. A., et al, 2000; AKINCI et al., 2015). 

 Assim a Melatonina regula uma variedade de ações centrais e periféricas 

importantes relacionadas com os ritmos circadianos e reprodução (TAMURA et al., 

2013) e as suas ações podem ser mediados através de interação com os seus 

receptores, tipo 1 luzindole (MT1) e tipo 2 4-fenil-2-propionamidotetralin (MT2), que 

são receptores aclopadas proteina G ligados à membrana (REPPERT et al.,1995).  

Dentre outros fatores, isto decorre da ação antioxidante da melatonina com o 

benefício de não afetar a eficácia anticancerígena dos antineoplásicos como a 

cisplatina (SANTOS et al. 2012; CIARIMBOLI et al.,2010; MILLER et al.,2010).  
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Como o tratamento com cisplatina induz disautonomia com repercussões 

cardiovasculares e gastrintestinais deletérias em ratos (VIANA-CARDOSO et al., 

2011), neste trabalho decidimos investigar o efeito da melatonina sobre a 

funcionalidade gastrintestinal de camundongos submetidos ao tratamento com 

cisplatina. 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Investigar o possível efeito gastroprotetor da melatonina sobre as 

repercussões gastrintestinais induzida pela cisplatina em camundongos. 

 

2.2. Específicos 

 

 Avaliar o esvaziamento gástrico de líquido em camundongos submetidos ao 

tratamento com cisplatina e melatonina; 

 

 Avaliar a possível participação de receptores MT1 e MT2 na gastroproteção 

induzida pela melatonina frente aos efeitos na motilidade gástrica induzidos 

pela cisplatina; 

 

 Avaliar o efeito do tratamento com melatonina nas alterações morfológicas 

induzida pela cisplatina em camundongos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1.Fisiologia do trato gastrintestinal 
 

 

O estômago possui na sua anatomia uma pequena e grande curvatura e 

regiões do fundo, cárdia, corpo, antro e piloro. Que por sua vez apresenta uma 

camada muscular longitudinal externa, circular média e uma oblíqua interna, no 

entanto esta última possui grande atividade motora no estômago. (GUYTON, 2011).  

Quando ocorre a mistura do conteúdo gástrico, é realizada ondas peristálticas, 

com frequência média de três ondas por minuto. O esvaziamento para o duodeno 

dependerá da quantidade do quimo, do volume e das características físico-químicas 

do mesmo; podendo a velocidade variar de alguns minutos até uma hora. A força da 

contração produz um movimento responsável pela mistura do suco gástrico com o 

quimo, que em direção ao piloro, torna-as mais difusas, porém, com maior 

intensidade. São causas de retardo no esvaziamento: maior volume, maior solidez, 

maior osmolaridade, e maior quantidade de proteínas e lipídeos (HALL, 2011).   

O ventrículo gástrico é dividido, mediante diferenças distintas da motilidade 

entre as regiões em: reservatório proximal, e bomba antro-distal. O fundo e um terço 

do corpo compõem o reservatório; a bomba antral é formada pelo piloro, antro e dois 

terços caudais do corpo. O músculo do ventrículo gástrico proximal é adaptado para 

a manutenção de tônus contrátil uniforme, não se contraindo de forma fásica. Em 

contrapartida, o músculo da bomba antral contrai fasicamente (WOOD, 2005).  

O segmento entérico por sua vez é constituído, pelo intestino delgado é 

formado por três segmentos consecutivos: duodeno, jejuno e íleo. A maior parte da 

digestão e da absorção de todos os produtos da hidrólise dos nutrientes orgânicos, 

das vitaminas e proporção considerável de água e eletrólitos, ocorre nos segmentos 

proximais, o duodeno e o jejuno (SILVERTHORN, 2010). 
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3.2.Motilidade gastrintestinal 

 

O esvaziamento gástrico depende de diferentes processos nos segmentos 

anatômicos do estômago e do intestino delgado. O estômago proximal, constituído 

pelo fundo gástrico e pelo terço superior do corpo gástrico, atua como um 

reservatório. O relaxamento desse compartimento determina a propriedade de 

acomodação gástrica e, possivelmente, será o principal determinante da função de 

reservatório do estômago. Essa porção anatômica apresenta atividade tônica que 

diminui a reposta a vários estímulos, como a deglutição e a distensão das paredes 

gástricas, entre outros aspectos. A recuperação do tônus basal do estômago 

proximal promove a transferência do seu conteúdo para segmentos mais distais, 

incluindo o duodeno, porção intestinal que contribui para a evacuação gástrica 

(MALAGELADA, 1993; REZENDE-FILHO, 1994; READ, 1989). 

Para que haja uma harmonia do peristaltismo, o controle motor do TGI é 

fundamental, tal evento é iniciado através do estiramento da parede gastrintestinal 

pelo bolo alimentar, e a partir disto há o disparo de reflexos que irão contrair a 

camada muscular circular, próximo ao bolo alimentar, e a camada mais distal a ele, 

relaxa. Por outro lado, a camada muscular longitudinal, relaxa próximo ao bolo 

alimentar, e se contrai distal ao mesmo. Este mecanismo permite que o alimento 

seja propelido adiante no TGI (WOOD, 2005).  

O potencial de ação gástrico ocorre inicialmente com uma primeira contração, 

com amplitude relativamente constante, é uma fase rápida de despolarização do 

potencial de ação, mas logo após ocorre uma contração tardia, com amplitude 

variável, e está relacionada com a fase de platô iniciado que possui também um 

marca-passo dominante situado no corpo. Quando os potenciais se propagam, 

rapidamente se ramificam por toda circunferência gástrica, proporcionando a 

contração (MANHÃES-DE-CASTRO, 2009).  

Contudo, vale ressaltar que quando a fase de platô não atinge o limiar 

suficiente, não há contração tardia, mas diversos potenciais são gerados 

continuamente. A contração tardia vem logo em seguida, e conforme se aproxima do 

piloro fechado, esse conteúdo gástrico é impulsionado para o compartimento antral, 

com volume reduzido a pressão aumenta continuamente. Isso resulta em 

retropulsão, responsável pela trituração e redução do tamanho das partículas do 

bolo alimentar, e a depender do diâmetro e da tonicidade do conteúdo, o alimento é 
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retropelido pelo orifício e avança. O músculo pilórico se contrai fechando a 

passagem entre o ventrículo gástrico e o duodeno quando a fase rápida de 

despolarização atinge o antro terminal e passa para o piloro (MANHÃES-DE-

CASTRO, 2009; WOOD, 2005).  

Quando ocorre uma diminuição da contração tônica da musculatura gástrica, 

ocorre o relaxamento gástrico, sendo reconhecidos três tipos de relaxamento: o 

relaxamento receptivo deflagrado pelo ato da deglutição, mediante a estimulação 

mecânica de receptores da faringe, que são responsáveis em desencadear 

neurotransmissão aferente, para o núcleo dorsal do vago, onde há a integração do 

estímulo e ativação das fibras eferentes vagais, para os neurônios motores inibitórios 

do SNE gástrico.  O relaxamento adaptativo é desencadeado pela distensão 

mecânica do reservatório gástrico, ocorrendo um reflexo vagal, a partir do 

estiramento de receptores presentes na parede gástrica; já o relaxamento por 

feedback ocorre quando há presença de nutrientes no intestino delgado, esse 

evento é uma medida preventiva para a exaustão digestiva e absortiva da porção 

intestinal. Para tanto, conexões neuro-humorais reflexas, neuro-humorais locais e 

sistêmicas sinalizam ao compartimento do SNE gástrico (WOOD, 2005).  

Embora as fibras musculares lisas possuam natureza elástica, deslizando 

passivamente entre si ao serem estiradas, o aumento na complacência gástrica 

decorre principalmente de inibição reflexa por via vagal da musculatura lisa do fundo 

e do corpo. O fundo e o corpo gástrico acomodam alimentos em camadas segundo a 

densidade, incorporando refeições relativamente volumosas sem incremento 

expressivo na pressão intragástrica. Tal fenômeno envolve neurotransmissão não-

adrenérgica e não-colinérgica, possivelmente de natureza nitrérgicas ou mediadas 

pelo peptídeo intestinal vasoativo (VIP) (VAN HOOGMOED, 2003).  

O meio intraluminal do intestino delgado é extremamente diferente do 

ventrículo gástrico. Seus mecanismos de controle de esvaziamento ajustam, 

automaticamente, 5-HT a entrada do quimo gástrico, com velocidade ótima, ao 

funcionamento efetivo do intestino delgado (WOOD, 2005).  

No ventrículo gástrico, o conteúdo luminal estimula neurônios 

mecanossensíveis conectados a neurônios efetores por diferentes interneurônios. A 

acetilcolina, as neurocininas (substância P) são agentes excitatórios no TGI, 

enquanto os principais agentes inibitórios são os opioides, a somatostatina, o ATP 

ou o óxido nítrico (NO). A ingestão alimentar também libera hormônios como 
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secretina, colecistoquinina (CCK) e peptídeo inibitório gástrico (GIP) que contribuem 

para o relaxamento gástrico (GUYTON & HALL, 2011; MANHÃES-DE-CASTRO, 

2009; POLAK et al., 1993).  

Assim como no ventrículo gástrico, a motilidade intestinal tem um ritmo elétrico 

básico. As ondas lentas se originam da região de marca-passo, ao nível do bulbo 

duodenal, de onde se propagam tanto em direção longitudinal quanto radial. Caso a 

conjunção dos fatores atuantes em um dado segmento eleve o potencial de 

membrana da musculatura até o limiar, espículas se superpõem à onda lenta, 

proporcionando a contração segmentar. Eventualmente, cada onda lenta se 

acompanhada do potencial de ação e o segmento intestinal atinge, enfim, a 

frequência máxima das contrações. A força de contração associada à onda lenta é 

bem variável: a estimulação vagal aumenta a segmentação intestinal, enquanto a 

estimulação simpática a diminui ou mesmo anula. Assim os conteúdos tendem a ser 

propelidos no sentido aboral. Tais efeitos notórios devem-se à influência dos 

neurotransmissores clássicos acetilcolina e noradrenalina, respectivamente, sobre o 

número de espículas e o consequente ritmo e intensidade das contrações. 

(MANHÃES-DE-CASTRO, 2009).  

À medida que o alimento deixa o lúmen, a atividade secretora e motora do TGI 

tende a voltar às condições basais. O complexo motor migratório, atividade cíclica 

que percorre desde o ventrículo gástrico até o fim do íleo, é composto por três fases 

consecutivas. Na fase I, as ondas lentas não atingem o limiar e, assim, não há 

geração de tensão. Ocorre, portanto, uma proporção crescente de ondas lentas que 

tende a associar-se aos potenciais de ação na fase II. Na fase III, quase todas as 

ondas lentas atingem a despolarização e se expressam com máxima atividade 

mecânica (MANHÃES-DE-CASTRO, 2009).  Este conjunto de contrações auxiliam 

na limpeza do TGI, preparando à subsequente chegada de alimento 

(CUNNINGHAN, 2008). Neurônios intrínsecos são essenciais a resposta fisiológica 

motora à alimentação, pois são numerosos e contactam interneurônios e 

motoneurônios (GANONG, 2010).  

Além de fibras de neurônios sensoriais, os interneurônios recebem aferência 

das células endócrinas e dos terminais pós-ganglionares de fibras nervosas 

extrínsecas. Neurônios sensoriais exibem conexões com a mucosa e fibras dos 

músculos circulares e se concentram junto às células intersticiais de Cajal. As 

células intersticiais de Cajal são responsáveis pela motilidade intestinal, sendo 



24 
Ribeiro, A.E.A.Avaliação pré-clínica do potencial gastroprotetor da melatonina em camundongos 

tratados com cisplatina 

chamadas de células marcapasso do TGI. Essas células apresentam características 

imunofenotípicas e ultra-estruturais no músculo liso, e possuem atividade rítmica 

espontânea associada à geração de ondas lentas. (ISOZAKI, 1995) 

A camada longitudinal tem inervação excitatória enquanto a camada circular é 

inervada por neurônios inibitórios e excitatórios (MANHÃES-DE-CASTRO, 2009). 

Como o reflexo peristáltico envolve primeiro a contração da musculatura longitudinal 

que encurta o segmento do intestino distendido e logo a seguir a contração da 

musculatura circular, após a desnervação ganglionar mediante a instilação de 

hexametônio, há diminuição da contração circular, embora a contração longitudinal 

persista. A peristalse percorre o intestino delgado em duas ondas: a de dilatação 

seguida de outra de retração, movendo assim o conteúdo em direção aboral. Isto 

sugere que o reflexo peristáltico envolve dois circuitos neuronais: um responde a 

estímulos intraluminais, sem a intervenção de gânglios, desencadeando a peristalse 

pela ação na musculatura longitudinal, enquanto o outro, no qual os gânglios 

intervêm, auxiliaria a onda propagada a percorrer a musculatura circular. (WOOD, 

2005).  

 

3.3.Esvaziamento e trânsito gastrintestinal de líquidos 

 

A velocidade do esvaziamento gástrico é controlada pelos mecanismos neurais 

de controle, para compensar as variações do volume, da composição e do estado 

físico do conteúdo gástrico. A rapidez no esvaziamento de líquidos isotônicos não-

calóricos é proporcional ao volume inicial do reservatório (WEISBRODT,1984). 

Quanto maior for esse volume inicial, mais rápido será o esvaziamento, sendo 

que o volume de líquido no estômago é o fator importante do esvaziamento gástrico, 

sendo de grande importância a entrada ordenada do quimo ao duodeno, com 

velocidade (ou intensidade) que não sobrecarregue as funções digestivas e 

absortivas do intestino delgado (GANOG, 2003).  

As refeições com alto valor calórico deixam o estômago com menor velocidade, 

a gordura é esvaziada de forma mais lenta e parte da inibição, pela gordura, do 

esvaziamento gástrico pode depender da liberação do hormônio colecistocinina, que 

é um inibidor potente do esvaziamento gástrico. Os líquidos hipo e hipertônicos são 

propelidos mais lentamente, do que os isotônicos, assim como o conteúdo gástrico 

fica com a acidez aumentada. A osmolaridade, a acidez e o conteúdo calórico são 



25 
Ribeiro, A.E.A.Avaliação pré-clínica do potencial gastroprotetor da melatonina em camundongos 

tratados com cisplatina 

importantes determinantes da velocidade do esvaziamento gástrico. (WOOD, 2005; 

GANONG, 2003).  

 A chegada ao íleo distal induz inibição marcante da motilidade do estômago e 

do intestino delgado proximal, sendo a retroalimentação negativa mediada pelo 

peptídeo YY. Portanto o esvaziamento gástrico depende em grande parte das 

contrações duodenais, sofrendo influência de outras partes do tubo digestório 

(MANHÃES-DE-CASTRO, 2005). 

 

3.4. Quimioterapia do câncer 

 

O câncer é uma doença caraterizada pela multiplicação e propagação 

descontrolada no corpo de formas anormais das próprias células corporais. Trata-se 

de uma das principais causas de morte. O termo “câncer”, “neoplasia maligna” e 

“tumor maligno” são sinônimos e distinguem-se dos tumores benignos, pelas suas 

propriedades de desdiferenciação, poder de invasão e capacidade de metastatizar-

se (RANG,2001). 

 A tumorigênese são tumores com crescimentos neoplásicos (“novos 

crescimentos”) das células. Que podem se caracterizar como tumores benignos que 

não se disseminam ou metastatizam a partir de seu sitio original, ao passo que os 

tumores malignos também conhecidos como canceres, se disseminam ou 

metastatizam através de extensão direta aos tecidos circundandantes, por meio do 

sistema linfáticos, e do sangue por via hematogênica. Já o câncer, portanto, consiste 

de uma massa crescente de células anormais de uma única célula normal como 

resultado da expansão clonal, que invade os tecidos normais vizinhos e que 

disseminam por todo o organismo. O crescimento de um câncer é conhecido como 

carcinogênese (PLAGE et al., 2004). 

A neoplasia se caracteriza por crescimento de células que proliferam 

autonomamente, sem controle; não possui padrão ordenado de crescimento: se 

assemelha em grau variável às células normais das quais se originou, tanto 

morfológica quanto fisiologicamente; não tem função útil em seu hospedeiro e 

decorre de diversas causas, que alteram o controle da proliferação e diferenciação 

celulares normais (JONES et al., 2000). Sendo os agentes antineoplásicos são 

aqueles que visam tratar as neoplasias sistêmicas, localizadas, as metástases e 

aliviar os sintomas das síndromes paraneoplásicas (DAGLI e LUCAS, 2006). 



26 
Ribeiro, A.E.A.Avaliação pré-clínica do potencial gastroprotetor da melatonina em camundongos 

tratados com cisplatina 

 Existem três abordagens principais para o tratamento do câncer: excisão 

cirúrgica, irradiação e quimioterapia. A quimioterapia constituiu o principal método de 

tratamento para apenas alguns cânceres, porém é cada vez mais utilizada como 

adjuvante da cirurgia ou da radioterapia para muitos tipos de tumores. Atualmente 

têm sido pesquisadas outras abordagens para o tratamento do câncer: imunoterapia, 

uso de inibidores da anfigênese, terapia com genes e modificadores da resposta 

biológica (RANG,2001). 

 

3.5. Agentes antineoplásicos 

 

A utilização de medicamentos antineoplásicos, atualmente é uma das 

ferramentas terapêuticas mais utilizadas no tratamento do câncer. Essas drogas 

interferem na síntese de DNA, RNA, ou na replicação celular, levando à cessação da 

divisão ou à morte celular. Dessa maneira, esses tratamentos, apesar de serem 

efetivos contra o câncer durante certo período, contudo exercem efeitos adversos 

para o paciente. Uma vez que esses efeitos não se restringem às células 

neoplásicas, e a maior parte atua também sobre as células normais, principalmente 

aquelas que se dividem constantemente, denominadas lábeis (SOUZA et al., 2008).   

Os medicamentos antineoplásicos são classificados conforme a estrutura e 

função em nível celular. Agentes alquilantes, antimetabólicos, antibióticos 

antitumorais, plantas alcaloides. Sendo, portanto, tóxicas ao linfoma, mielomas e 

apresenta como efeitos colaterais toxicidade do sistema hematopoiético, 

gastrointestinal e reprodutor, estas drogas podem causar alopecia. Os agentes 

alquilantes causam alterações nas cadeias de DNA impedindo sua replicação, pois 

não possuem ciclo celular específico. Eles recrutam as células em G0 (As células 

estão em repouso, pois nesta fase não ocorrem eventos que as preparem para a 

divisão) para duplicação deixando-as susceptíveis aos agentes que possuem um 

ciclo celular específico (SOUZA et al., 2008). Outra classe de antineoplásico são os 

agentes antimetabólitos que impedem a formação de proteínas indispensáveis à 

vida celular, e são mais efetivas em tumores com grande divisão celular. Podem 

causar mielossupressão, alopecia e mucosite (ANDRADE, 2003). 
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3.6. Cisplatina 

 

A cisplatina é um complexo de coordenação planar hidrossolúvel, que contém 

um átomo central de platina circundado por dois átomos de cloro e dois grupos de 

amônio. Sua ação é análoga à dos agentes alquilantes. Quando penetra na célula, 

os íons de cloreto sofrem dissociação, deixando um complexo diamino-platina 

reativo, que reage com a água e, em seguida, interage com o DNA. É administrada 

por injeção ou infusão intravenosa lenta. É gravemente nefrotóxica, a não ser que 

sejam instituídos esquemas de hidratação e diurese. Possui baixa mielotoxicidade, 

mas causam náuseas e vômitos muito intensos. Os antagonistas dos receptores 5- 

HT, como a, ondansetron, são altamente eficazes na prevenção das náuseas e 

vômitos e, portanto, transformam a quimioterapia do câncer (RANG,2001). 

A cisplatina (cis-diaminodicloroplatina II) foi sintetizada pela primeira vez em 

1945, sendo constituída por um complexo de metal pesado, com dois átomos de 

cloro e duas moléculas de amônia na posição cis e tem sido considerada como a 

principal representante de uma classe de potentes agentes antineoplásicos, os 

complexos coordenados de platina (Figura 1). Este antineoplásico é efetivo na 

quimioterapia quando administrado por via intraperitoneal ou intravenosa. A 

cisplatina pode reagir com muitas estruturas celulares e moléculas, tais como 

membranas, proteínas e RNA, mas o alvo principal é o DNA. A cisplatina tem 

apresentado potencial terapêutico em grande variedade de neoplasias humanas e 

de animais, principalmente no tratamento dos tumores do testículo, do ovário, nos 

melanomas malignos, tumores da cabeça e do pescoço e nos carcinomas da bexiga 

e do pulmão (ZHAN-ZHAO FU et al., 2017). 

 
Figura 1 –Fórmula estrutural da cisplatina. 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732004000100010#fig01
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Fonte: Wong e Giandomenico, 1999. 

 

A cisplatina é um dos agentes antineoplásicos mais eficazes no tratamento de 

vários tipos de tumores. Contudo, a sua utilidade clínica está limitada devido ao 

surgimento de efeitos colaterais. Estes efeitos colaterais são náusea e vômito, 

hipomagnesemia, supressão da medula óssea, ototoxicidade, entretanto, o principal 

é a nefrotoxicidade(ROSENBERG B, 1985). 

 A ação da cisplatina sobre as funções renais tem sido extensivamente 

investigada em sistema de mamíferos. Nos ratos, a nefrotoxicidade induzida por este 

antineoplásico apresenta características semelhantes àquelas observadas nos seres 

humanos.Os efeitos adversos da cisplatina são atribuídos às alterações das funções 

renais, especialmente na indução de danos nos túbulos proximais. Estes danos 

causam uma diminuição na capacidade de filtração do rim com o consequente 

decréscimo do clearance da creatinina (ROSENBERG B, 1985). Além disso, a 

nefrotoxicidade provocada pela cisplatina é caracterizada por alterações 

morfológicas, bioquímicas e funcionais (SHALBY et et al., 2011). Neste sentido, 

alguns estudos têm sido realizados para diminuir a peroxidação lipídica e os efeitos 

citotóxicos induzidos pela cisplatina, com o emprego de antioxidantes da dieta, tais 

como, selenito de sódio, vitaminas C e E, curcumina e o carotenoide bixina 

(ANTUNES, L. M.G.; BIANCHI, M. L. P, 2004). 

 

 

3.7. Melatonina – síntese e degradação 

 

A melatonina é um hormônio naturalmente produzido e secretado 

principalmente pela glândula pineal e possui diversas funções fisiológicas, atuando 

sobre o sistema reprodutor, cardiovascular, sistema imunológico, crescimento e 

envelhecimento (MAGANHIN, 2008; PANDI-PERUMAL et al.,2013). A melatonina 

tem sido demonstrada que têm ações de eliminação de radicais livres em ambas as 

concentrações fisiológicas e farmacológicas. Um certo número de estudos 

demonstrou que a melatonina é significativamente melhor do que os antioxidantes 

clássicos em resistir destruição molecular induzida por radicais livres. Os estudos in 

vivo mostraram que a melatonina foi mais eficaz do que a vitamina E (BAYDAS, 

2002), vitamina C (GULTEKIN, 2001), e b-caroteno (HSU, 2000), e superior ao óleo 

de alho (ANWAR, 2003). Além disso, várias evidências sugerem que o tecido 
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barreira mucosa do intestino é um alvo para os efeitos protetores da melatonina 

(STEFUL, 2001). A melatonina tem sido mostrada para ser protetora gástrica e a sua 

ação tenha sido atribuída a eliminação de radicais livres e a sua capacidade para 

atenuar a peroxidação de lipídios da membrana, a infiltração de neutrófilos induzida 

por cito toxicidade causada por substâncias irritantes da mucosa  AKINCI et al., 

2015). 

Esse hormônio é considerado um “tradutor-neuroendócrino” do ciclo circadiano, 

que controla substâncias, como o cortisol e adrenalina, atuando sobre os ciclos de 

atividade-repouso e vigília-sono (SOUSA-NETO, 2005; MAGANHIN, 2008). É 

sintetizada a partir da conversão do aminoácido triptofano em 5-hidroxitriptofano (5-

HTP) pela enzima triptofanohidroxilase1 (TPH1). O 5-HTP é descarboxilado pela 5-

HTP descarboxilase em serotonina, a qual é acetilada em N-acetilserotonina (NAS) 

na reação catalisada pela enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT). 

Então, a NAS é convertida em melatonina pela enzima hidroxi-indol-O-

metiltransferase (HIOMT) (ESPINO et al.,2012; AL-OMARY, 2013). 

A melatonina é secretada durante a noite em todas as espécies de mamíferos, 

independente de possuírem hábito diurno ou noturno (TUREK; GILLETTE, 2004; 

KORF; VON GALL, 2006; BILU; KRONFELD-SCHOR, 2013).  A enzima AA-NAT 

apresenta um ritmo diário, atingindo concentrações 100 vezes superiores na fase 

escura, quando comparado à fase clara. Esta variação cíclica da AA-NAT faz com 

que a redução dos níveis de serotonina na fase escura seja acompanhada pelo 

aumento das concentrações de NAS e melatonina (HISSA, 2008). Sua degradação 

ocorre principalmente no fígado, envolvendo a hidroxilação em 6-hidroximelatonina 

[6(OH)M], seguida dos processos de sulfatação ou glicuronidação, e posterior 

excreção na urina (REITER, 1991; FACCIOLA et al.,2001; SEMAK et al.,2008). 

Existe uma única via neural que regula a atividade metabólica da pineal, com 

origem nos fotorreceptores da retina e projeção ao núcleo supraquiasmático do 

hipotálamo. Este inerva a pineal através de fibras que fazem parte do sistema 

nervoso autônomo simpático. O núcleo supraquiasmático é considerado o relógio 

biológico do homem, e as projeções retino-hipotalâmicas que chegam a ele fazem a 

interação entre o ambiente cíclico externo e o relógio interno. A biossíntese da MEL 

nos pinealócitos utiliza o aminoácido triptofano, pouco abundante em dietas 

regulares. Pela ação da enzima hidroxilase, o triptofano é convertido em 5-

hidroxitriptofano que, pela ação de uma descarboxilase, origina a serotonina (5-
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hidroxitriptamina). As concentrações de serotonina são elevadas na pineal e sua 

conversão em MEL envolve duas enzimas principais: a N-Acetil-Transferase (NAT) e 

a Hidroxi- Indol-Orto-Metil-Transferase (HIOMT) (LERCHL, A.; SCHLATT, S, 1992). 

A primeira converte a serotonina em N-acetilserotonina e a segunda transfere um 

grupo metil da S-adenosil-metionina para a N-acetilserotonina, originando a 5-

metoxi-triptamina (MEL) (Figura 2). Através da regulação do ritmo circadiano, a 

secreção de MEL está intimamente sincronizada com o período de sono. A ingestão 

ou inalação de MEL aumenta a propensão ao sono, a qualidade do sono e a 

duração do REM (sono de movimentos oculares rápidos ou sono paradoxal). Alguns 

achados de puberdade precoce associada a baixos níveis de MEL e de 

hipogonadismo associado a níveis altos da mesma dão suporte à hipótese de que a 

MEL tem um papel na regulação da puberdade. Há evidências de que a pineal afete 

o sistema imunológico. A pinealectomia diminui a resposta primária de produção de 

anticorpos e aumenta a resposta secundária O timo responde à pinealectomia com 

aumento no peso e diminuição do número de mastócitos (VOLLRATH,1981). 

Figura 2 – Esquema representativo da via de síntese da melatonina, desde o aminoácido 
triptofano até o último passo para a formação de melatonina pela enzima HIOMT. 
 

 
 
Fonte: Perassi, 2014. 



31 
Ribeiro, A.E.A.Avaliação pré-clínica do potencial gastroprotetor da melatonina em camundongos 

tratados com cisplatina 

 

O hormônio tem efeitos atenuadores da lesão celular induzida por radicais 

livres, devido à sua capacidade de reagir com radicais hidroxila (OH-) para formar (in 

vitro e in vivo) a 3-hidroximelatonina cíclica (3-OHM), metabólito estável da MEL 

(KARBOWNIK e REITER, 2000). O 3-OHM é, inclusive, um bom marcador biológico 

da produção de OH- in vivo. Em seguida, outros estudos confirmaram o achado e 

demonstrou-se que a MEL interagia com os microtúbulos e que era capaz de inibir a 

mitose em três diferentes linhagens de células. Suspeitou-se, assim, que ela poderia 

exercer alguma atividade antineoplásica. Grande número de estudos foi, então, 

realizado sobre o papel da MEL em diversos tipos de câncer, principalmente na 

última década. Já foi sugerido até mesmo que a presença global de luz artificial à 

noite deve ter implicações no aumento dos casos de câncer. Novas pesquisas com a 

MEL podem abrir portas de uma nova era da terapêutica oncológica: a imunoterapia 

(PAULEY, 2004) 

 

3.8.Receptores à melatonina 

 

A melatonina também pode atuar por mecanismos independentes de seus 

receptores de membrana, exercendo atividade antioxidante diretamente na redução 

de radicais livres ou pelo aumento de enzimas antioxidantes. Apesar dessa 

capacidade de interação ainda ser controversa, a ligação da melatonina com 

receptores nucleares explica muitas de suas funções, inclusive relacionadas à 

alteração de genes envolvidos na proliferação celular e apoptose. Por ser 

lipossolúvel, a melatonina pode atravessar diretamente a membrana celular e 

interagir com proteínas intracelulares, como a calmodulina, e com receptores 

nucleares RZR/ROR (receptor Z para retinoide / receptor órfão para retinoide). 

(SANCHEZ-BARCELO et al.,2003).  

A melatonina pode atuar por meio de receptores de membrana acoplados a 

proteína G, denominados MT1 e MT2. Esses receptores são encontrados em 

diversos tecidos, incluindo sistema nervoso central, trato gastrointestinal, pulmão, 

pele, glândula adrenal, coração, vasos sanguíneos, células do sistema imune, entre 

outros (DUBOCOVICH; MARKOWSKA, 2005). Um terceiro receptor com menor 

afinidade pela melatonina é denominado MT3 e sua ativação ainda não possui papel 

fisiológico definido, no entanto apresenta 95 % de homologia com a enzima 
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quinonaredutase II, envolvida na detoxificação de radicais livres (FOSTER et 

al.,2000). 

Existe evidência que mostra que a síntese de melatonina nos tecidos do 

intestino possui níveis altos (STEFUL, 2001). Os níveis de melatonina no intestino 

têm sido mostrados para ser independente de produção pineal, uma vez que em 

camundongos pinealectomia tiveram nenhuma influência sobre as concentrações de 

melatonina no intestino. Curiosamente, a qualquer momento do dia ou da noite, o 

intestino contém, pelo menos, 400 vezes mais do que a melatonina pineal, 

enfatizando novamente a importância funcional de melatonina no intestino 

(KVETNOY, 2002). Os estudos mostraram que a melatonina é sintetizada pelas 

células enterocromafins do intestino, onde atua de uma forma parácrina por ligação 

a receptores MT2 no tecido do intestino como um agente antioxidante / anti-

inflamatório. A principal função de MT produzidos localmente em TGI é ajudá-lo a 

lidar com os estressores como oxidantes e agentes inflamatórios e várias 

substâncias irritantes presentes no alimento digerido (PANDI-PERUMAL, et al,2006). 

 

3.9. Melatonina e câncer 
 

A melatonina (MEL) é o principal hormônio da glândula pineal. As primeiras 

correlações entre a pineal e o combate ao câncer datam do final do século XIX, 

quando alguns médicos já ofereciam extratos de pineal a seus pacientes 

oncológicos. Em estudo pioneiro realizado em 1981, foi injetado o DMBA (7,12-

dimetil-benzo-antraceno), substância que estimula o aparecimento de câncer de 

mama, em um grupo de ratas divididas em um grupo que receberia a MEL e outro 

não (REITER, R.J, ROBINSON, J, 1995). Estudos sugeriu que a MEL teria ação 

farmacológica sobre os mecanismos de estresse e a depressão em pacientes 

oncológicos (CALLAGHAN, 2002). É conhecida a relação entre processos 

psicológicos e o sistema imunológico. Os efeitos da MEL sobre o sistema imune 

seriam diretos, pelo estímulo de células imunes e citocinas, e indiretos, através da 

regulação das alterações psicológicas (LISSONI. Pet al, 2003). 

Estudos relataram o efeito inibitório da MEL na apoptose de células imunes e 

nervosas, na apoptose neuronal e o estímulo à apoptose de células neoplásicas. 

Outro importante efeito da MEL é sua capacidade de diminuir os efeitos colaterais da 

quimioterapia oncológica (SAINZ, R. Met al, 2003). 
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A utilização da MEL em pacientes oncológicos tem sido muito estudada in vitro 

e in vivo. Seus mecanismos de ação são hoje melhor compreendidos e envolvem 

principalmente sua capacidade de estimular a resposta imunológica, mas também 

estão relacionados à sua atividade bioquímica e metabólica. Embora as pesquisas 

demonstrando os efeitos oncostáticos da MEL sejam encorajadoras, o seu uso mais 

promissor é, sem dúvida, como adjuvante de outras terapias. A maioria dos estudos 

demonstra melhoria da qualidade de vida, diminuição dos efeitos tóxicos da 

quimioterapia e potencialização dos efeitos de outras drogas. (SOUSA, J.A. N.; 

SCALDAFERRI, P. M, 2004)  

É necessária a realização de mais estudos para avaliar sua possível 

superioridade em relação à terapêutica oncológica clássica. Diferentes tipos de 

neoplasias respondem diferentemente ao uso da MEL e, em humanos, ela só foi 

testada em casos de cânceres avançados e/ou metastáticos. O uso da MEL no 

câncer de mama foi uma das primeiras e mais bem estudadas aplicações 

terapêuticas do hormônio em pacientes oncológicos e se mostrou muito promissor. 

Diversas outras neoplasias já foram tratadas experimentalmente com a MEL, como 

os cânceres de pulmão, gástrico e hepático. Os resultados dos últimos estudos de 

pacientes com câncer pulmonar de células não pequenas demonstraram 

superioridade do tratamento com a MEL associada à quimioterapia quando 

comparada à quimioterapia isolada. Os efeitos benéficos da MEL sobre a qualidade 

de vida e protetores em relação aos efeitos adversos dos esquemas de 

quimioterapia já foram confirmados por sucessivos trabalhos e podem ser 

considerados com alguma segurança. Os efeitos protetores da MEL não alteram os 

efeitos terapêuticos dos quimioterápicos e, em vários casos, os potencializam 

(SOUSA, J.A. N.; SCALDAFERRI, P. M, 2004).    

Na década de 90 alguns estudos clínicos foram realizados, demonstrando que 

a utilização da melatonina, em conjunto com terapias convencionais, apresenta 

efeitos benefícios em diferentes tipos de tumores avançados intratáveis ou em 

pacientes com tumores metastático, quer seja aumentando a eficácia do tratamento 

(LISSONI et al.,1995; LISSONI et al.,1996), ou diminuindo os efeitos colaterais 

contribuindo com a melhora da qualidade de vida desses pacientes (BARNI et 

al.,1990; LISSONI et al.,1992). 

Desde então, têm sido demonstrados que a melatonina inibe o 

desenvolvimento e a progressão de diferentes tipos de câncer, e muitos mecanismos 
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de ação estão sendo investigados (VIJAYALAXMI et al.,2002; DI BELLA et al.,2013; 

OPREA-ILIES et al., 2013).  

Além disso, entre outros mecanismos, a melatonina pode controlar o ciclo 

celular, atuando como pró-apoptótica e anti-proliferativa e induzindo a diferenciação 

celular. Possui importante ação antioxidante, reduzindo os danos oxidativos 

provocados por radicais livres e prevenindo o efeito colateral de tratamentos 

citotóxicos. Atua ainda na inibição da enzima telomerase, na modulação do sistema 

imune, inibição de proteínas envolvidas na invasão celular e no processo metastático 

(MEDIAVILLA et al,2010; DI BELLA et al., 2013; PROIETTI et al., 2013). 

Também tem sido demonstrado que a melatonina pode atuar na angiogênese 

direta ou indiretamente, inibindo a proliferação de células endoteliais e de fatores 

pró-angiogênicos em diferentes tipos tumorais (LISSONI et al.,2001;ALVAREZ-

GARCIA et al.,2013;CARBAJO-PESCADOR et al.,2013). 

 Apesar do avanço quanto à terapia antitumoral, os diversos agentes 

antineoplásicos ainda interferem na diferenciação celular de células normais, o que 

culmina com efeitos adversos como náusea, vômito e disautonomias em nervos no 

organismo dos indivíduos submetidos ao tratamento com estes agentes 

farmacológicos. Diante disto, surgiu a possibilidade da utilização de substâncias que 

além de reduzirem tais efeitos adversos, combatem o crescimento desordenado das 

células neoplásicas. Dentre as substâncias com potencial terapêutico contra 

neoplasias, a melatonina, um hormônio inicialmente relacionado ao ciclo sono e 

vigília, vem tendo destaque na prevenção de efeitos adversos de alguns 

antineoplásicos em seres humanos e animais. Com isto, mais estudos são 

necessários para investigar os efeitos do pré-tratamento com a melatonina sobre as 

repercussões da cisplatina no trato gastrintestinal em animais de experimentação. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1.Animais 

 

O projeto foi desenvolvido no Laboratório de Farmacologia Veterinária da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), e aprovado pelo Comitê 

de Ética no Uso de Animais da instituição (protocolo número 0022/220515,). Foram 

utilizados Camundongos Swiss fêmeas (n = 66), com oito semanas de idade e 

pesando 30-45 g provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco (UNIVASF). Os animais foram alojados em um ambiente climatizado, a 

uma temperatura de 25ºC, com ciclos alternativos, 12 horas luz e ciclos escuros, e 

com dieta com a água e ração ad libitum.  

 

4.2. Fármacos  

 

Para a execução dos protocolos experimentais foram utilizadas as seguintes 

drogas e reagentes: Solução de álcool 5%, Cisplatina (Sigma-Aldrich®),             

Melatonina (Sigma-Aldrich®), luzindole(Sigma-Aldrich®), 4-fenil-2-

propionamidotetralin (4-PPDOT) (Sigma-Aldrich®), acetilcisteina(Sigma-Aldrich®). 

 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

4.3. Determinação da retenção gástrica de líquidos em camundongos tratados 
com cisplatina e melatonina 
 

Inicialmente os animais foram distribuídos aleatoriamente em subgrupos com 6 

animais cada qual: 

Grupo veículo/controle (1): Animais submetidos ao pré-tratamento por via 

intraperitoneal (i.p.) com solução de álcool 5% (veículo, 0,15 ml/kg) e após 30 min 

foram submetidos novamente ao tratamento com veículo; 

Grupo veículo/cisplatina (2): Animais submetidos ao pré-tratamento com solução 

de álcool 5% (veículo, 0,15 ml/kg, i.p.) e após 30 min foram submetidos ao tratamento 

com cisplatina 5 mg/kg (i.p.); 
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Grupo melatonina5 mg/cisplatina (3): Animais submetidos ao pré-tratamento com 

melatonina (5 mg/kg, i.p.) e após 30 min foram submetidos ao tratamento com 

cisplatina 5mg/kg (i.p.); 

Grupo melatonina 10 mg/cisplatina (4): Animais submetidos ao pré-tratamento 

com melatonina (10 mg/kg, i.p.) e após 30 min foram submetidos ao tratamento com 

cisplatina 5 mg/kg (i.p.); 

Grupo melatonina 20 mg/cisplatina (5): Animais submetidos ao pré-tratamento 

com melatonina (20 mg/kg, i.p.) e após 30 min foram submetidos ao tratamento com 

cisplatina 5 mg/kg (i.p.); 

A dose de administração da cisplatina, foi estudada por Viana-Cardoso 

et al.,2011, e verificou-se que esta dose era suficiente para induzir uma 

disautonia. A dose de melatonina foi baseada em estudos anteriores, 

mostrando os seus efeitos protetores (HARA et al., 2001; KOLLI et al., 2013). 

Para tanto, os animais foram submetidos ao jejum alimentar de 12 horas, e 

passado esse tempo, esses diferentes grupos foram submetidos à gavagem por via 

oral de 0,3 mL da solução teste contendo glicose a 5% e vermelho fenol (0,5 mg.mL-

1). Decorridos 10 minutos os camundongos foram submetidos à eutanasia mediante 

deslocamento cervical para determinação da retenção fracional do corante ao longo 

do TGI segundo (SILVA et al.,2015).Todos os tratamentos foram instituídos ao longo 

de três dias consecutivos, uma vez ao dia. O peso corporal (30-40 g) do animal foi 

registado diariamente, e após 24 horas da última injeção, os camundongos foram 

submetidos à eutanasia seguido da análise de determinação da retenção fracional de 

corante no estômago de acordo com SILVA et al.,(2015), representado na figura 8. 

Que consistiu em remoção do estômago e do intestino delgado como 

representados nas figuras 3 e 4. Foi realizada laparotomia e o TGI imediatamente 

segmentado por meio de ligaduras obstrutivas ao nível da cárdia, a 1 cm do esfíncter 

pilórico, na região íleo-cecal e no reto-sigmoide. Após a exérese do TGI, este foi 

estendido. Cada segmento foi colocado em um recipiente contendo 30 mL de NaOH a 

0,1N. 
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Figura 3 - Representação Retenção Gástrica, grupo solução de álcool 5% (A) e aumento 

de volume do estomagodo grupo tratado com cisplatina (B). 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 4 - Representação da retenção Intestinal, após a exérese do TGI, Intestino grupo 

solução de álcool 5%(A) e grupo tratado e grupo tratado cisplatina (B). 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

A seguir, os segmentos foram homogeneizados por 30 segundos (Figura 5), de 
onde foram retirados 10 mL para centrifugação a 2800 rpm durante 10 min. 
 
Figura 5–Representação do conteúdo de cada segmento em um tubo contendo 10 mL do 
homogeinato. 
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Fonte: Autoria própria. 
 

 

A seguir, as proteínas presentes em 2 mL do centrifugado foram precipitadas 

com 200 µL de ácido tricloroacético (20%) (Figura 6) e, posteriormente, a solução 

resultante foi novamente centrifugada por 20 min a 2800 rpm.  

 
Figura 6 – Representação da precipitação com 200 µL de ácido tricloroacético (20%) aos 2 
mL do homogeneizado. 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

Finalmente, 600 µL do sobrenadante foram adicionados a 800 µL de NaOH a 

0,5 N para determinação, por espectrofotometria da absorbância (ABS) das amostras, 

em 560 nm de comprimento de onda (Spectronic 20 Genesis) (Figura 7).  

 
 
Figura 7–Aparelho de espectrofotometria da absorbância (ABS) das amostras, em 560nm de 
comprimento de onda (Spectronic 20 Genesis). 
 

 
 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 8 - Representação esquemática da avaliação da retenção de líquido gastrintestinal 
pela técnica de retenção fracional de corante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SILVA et al, (2010). 

 
 
4.4. Efeito do pré-tratamento dos antagonitas para os receptores da melatonina 
1 e 2 (MT1 e MT2) sobre toxicidade gástrica induzida por cisplatina. 
 

  Para investigar a possívelvia de sinalização do efeito protetor da melatonina 

sobre as alterações do trânsito de líquido no estômago induzido pela cisplatina, um 

conjunto de animais foram pré-tratados com:  

 

Grupo luzindole/melatonina/cisplatina: Foi utilizado o luzindole (MT1) (5 mg/kg 

de peso corporal, i.p.). Após 15 min, foi administrado melatonina (20 mg/kg, i.p.) e aos 

45 min. os animais receberam cisplatina (5 mg/kg de peso corporal, i.p.).  

Grupo 4-PPDOT/melatonina/cisplatina: Foi utilizado o 4-fenil-2-

propionamidotetralin (MT1) (4-PPDOT; 4 mg/kg de peso corporal). Após 15 min, foi 

administrado melatonina (20 mg/kg, ip), e aos 45 min. os animais receberam 

cisplatina (5 mg/kg, ip).  

Grupo acetilcisteina/melatonina/cisplatina: Foi utilizado a acetilcisteina (150 

mg/kg de peso corporal). Após 15 min, foi administrado melatonina (20 mg/kg, i.p.) e 

após 30 minutos os animais receberam cisplatina (5 mg/kg de peso corporal, i.p.). 
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Tal como descrito, todos os tratamentos foram instituídos ao longo de três 

dias consecutivos, uma vez ao dia. Utilizando o mesmo protocolo do item 4.3. 

 

4.5. Análise morfológica das microvilosidades do intestino 

 

4.5.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para avaliação do método de MEV foram utilizados os seguintes grupos: 

Grupo veículo/controle: Animais submetidos ao pré-tratamento por via 

intraperitoneal (i.p.) com solução de álcool 5% (veículo, 0,15 ml/kg) e após 30 min 

foram submetidos novamente ao tratamento com veículo; 

Grupo veículo/cisplatina: Animais submetidos ao pré-tratamento com solução de 

álcool 5% (veículo, 0,15 ml/kg, i.p.)e após 30 min foram  submetidos ao tratamento 

com cisplatina 5 mg/kg (i.p.); 

Grupo melatonina/cisplatina: Animais submetidos ao pré-tratamento com 

melatonina (20 mg/kg, i.p.) e após 30 min foram submetidos ao tratamento com 

cisplatina 5 mg/kg (i.p.); 

Todos os tratamentos foram instituídos ao longo de três dias consecutivos, e ao 

quarto dia (24 h, após último tratamento), os animais foram submetidos à eutanásia 

para exérese do intestino. 

Após a exposição da cavidade abdominal, o intestino delgado (duodeno) foi 

removido e colocado em um tubo de ensaio, sendo coletados fragmentos dessa 

região. Para microscopia eletrônica de varredura, as secções foram fixadas em 

formalina tamponada a 10%. Após 2 horas, os fragmentos foram desidratados em 

cetona 80%, esubmetidos a secagem em dessecador a vácuo, para posterior analise 

de dados Figura 9. 

Figura 9 - Dessecador à vácuo. 

 



42 
Ribeiro, A.E.A.Avaliação pré-clínica do potencial gastroprotetor da melatonina em camundongos 

tratados com cisplatina 

 

Fonte: LabMachine, 2016. 
 

O microscópio eletrônico de varredura (Fig. 10) dispõe de uma coluna óptico-

eletrônica adaptada a uma câmara com porta amostra aterrado, com o canhão 

eletrônico e a série de lentes eletrônicas (sistema eletrônico), o sistema de alto vácuo 

e um conjunto de bobinas defletoras que faz com que o feixe varra o espécimen 

(DEDAVIDet al., 2007). Dessa forma, a imagem é montada ponto a ponto, linha por 

linha, do mesmo modo que a imagem no visor de televisão, em uma escala ampla de 

aumentos, desde 10X até 100.000X de fatores, assim uma resolução de cerca de 10 

nm pode ser conseguida sob condições favoráveis (GALLETI, 2003). 

 

Figura 10–Microscópio eletrônico de varredura. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

Dessa forma, a morfologia das vilosidades do intestino delgado (duodeno) foi 

verificada em microscópio eletrônico de varredura. Todas as amostras foram 

metalizadas com ouro por 120 segundos antes da varredura, formando uma camada 

metálica de 50 nm. A metalização impede o acúmulo de cargas na superfície da 

amostra sob análise(VALADARES, 1992). 
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4.6. Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos durante o cumprimento dos protocolos foram expressos 

como média ± erro padrão da média (E.P.M), e submetidos a análise de variância 

ANOVA seguidos do teste de Tukey. Diferenças com p<0,05 foram consideradas 

significativas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A cisplatina (cis-diaminodicloroplatina) é um metal pesado complexo, com um 

átomo central de platina, cercado por dois átomos de cloro e duas moléculas de 

amônia na posição cis. Sendo apresentado na fórmula de um pó branco liofilizado, 

possui fórmula molecular PtCl2H6N2, solúvel em água ou salina, na concentração de 

1 mg.ml-1 e em dimetilformamida na concentração de 24 mg.ml-1 (BRADELIN et al., 

2006). 

A cisplatina (dicloro-diamino-cisplatina II) exige a substituição do cl- com água 

(aquação), para a sua ativação.  A ativação é lenta ocorrendo de 2,5 horas e 

somente enantiômerocis é citotóxico. No seu mecanismo de ação liga-se a guanina 

no DNA e no RNA, é estabilizada por ligações de hidrogênio. Sendo que o 

mecanismo molecular de ação compreende o desenrolamento e o encurtamento de 

hélice de DNA. O mecanismo celular de ação, inativação celular, parece ser 

resultante principalmente da formação de ligações intrafitas (75-80). A 

farmacocinética compreende a inativação no sangue e intracelularmente por 

interações covalentes com os grupos sulfridilas na glutationa e nas metalotioneínas, 

uma vez que a ligação das proteínas aos tecidos, células sanguíneas e proteínas 

plasmáticas também inativam a cisplatina. E filtrada pelos glomérulos e ativamente 

secretada nos túbulos convolutos distais, sendo que aproximadamente 25% da dose 

são excretadas em 24 horas e, e 90% na urina (PLAGE et al., 2004). 

Dessa maneira em relação ao grupo 1 (controle) a cisplatina aumentou a 

retenção gástrica de líquidos (53,2 ± 4,4 vs. 70,4 ± 2,5%). A melatonina nas doses 

de 5 e 10 mg/kg, não modificou o aumento da retenção gástrica induzida pela 

cisplatina (73,5± 2,1% e 70,8 ± 3,6%, respectivamente), no entanto o pré-tratamento 

com melatonina 20mg/kg preveniu a retenção gástrica de líquido induzida pela 

cisplatina (49,44 ± 6,3% vs. 70,4 ± 2,5%). Já o tratamento com a acetilcisteína não 

preveniu o aumento da retenção gástrica induzida pela cisplatina (72,4 ± 3,0%) como 

mostra a figura 11. 
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Figura 11 – Representação da retenção de corante noestômago de camundongos 

tratados com cisplatina e melatonina. * p< 0,05 vs. veículo; # vs. veículo + Cisplatina 5 

mg/kg. 
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 Por outro lado, na figura 12, observa-se que em relação à retenção de corante 

intestinal do grupo controle (46,8 ± 4,4%), houve uma menor (p<0,05) retenção 

intestinal nos animais tratados com cisplatina (29,5 ± 2,6%), e cisplatina + 

melatonina 5 ou 10 mg/kg (26,4 ± 2,1% e 29,1 ± 3,7%, respectivamente). Já nos 

animais tratados com melatonina 20 mg/kg, a retenção intestinal foi semelhante ao 

grupo controle (48,3 ± 5,9%). Porém nos animais tratados com a acetilcisteina a 

retenção intestinal foi de27,6 ± 3,0%, representados na figura 12. 
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Figura 12 – Representação da retenção de corante no intestino de camundongos 

tratados com cisplatina e melatonina. * p< 0,05 vs. veículo; # vs. veículo + Cisplatina 5 

mg/kg. 
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No presente estudo avaliou-se o possível mecanismo do efeito protetor da 

melatonina sobre danos induzidos por cisplatina no trânsito de líquido gástrico. A 

melatonina foi administrada por via intraperitoneal em diferentes doses (5, 10 e 20 

mg/kg). Nesse estudo não houve nenhuma mortalidade, nem indícios de toxicidade 

sobre esses animais, independente do tratamento. A segurança do uso da 

melatonina na dose de 20mg/kg em camundongos está de acordo com os dados 

obtidos em outros estudos feitos por SUGDEN (1983).  

 Dessa maneria um tempo de trânsito gastrointestinal mais lento poderia 

desencadear náusea em seres humanos, que está de acordo com os efeitos 

adversos do uso de antineoplásicos em seres humanos (PLAGE et al., 2004). A 

melatonina é um pequeno composto lipofílico que se difunde facilmente através de 

membranas celulares e acessa rapidamente diferentes tecidos, permitindo ações 

paracrinas e endócrinas. Neste trabalho a melatonia na dose de 20 mg/kg, reduziu 

tal retenção gástrica de liquido indizida por antineoplásico, como Bubenik (2008)  

correlacionou a alta expressão imuno-histoquímica de melatonina em tumores com a 

menor incidência de diarréia, indicando menos problemas o presente resultado 
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experimental corrobora com o efeito protetor gastrintestinal da melatonina. Vale 

resslatar que os efeitos funcionais da melatonina no trato gastrointestinal em seres 

humanos ainda estão sendo explorado e estudos em animais mostraram ambíguos e 

os resultados são dose dependentes quanto ao efeito da melatonina na motilidade 

(SOÈDERQUIST. F,. at al 2016) . 

Tendo em vista que a utilização da cisplatina está relacionado com efeitos 

adversos de ordem neurológicas, hepáticas, nefrônicas e injúrias gastrintestinais 

(MAXWELL, 1995; MORISHIMA, et al., 1998; BALLI et. al., 2004; KEEFE et 

al.,1997). Alguns destes eventos são advindos da inibição da síntese de proteínas, 

devido ao prejuízo celular causado pelo aumento da peroxidação lipídica em rins e 

fígados de camundongos (MAXWELL, 1995). Além disso, a cisplatina induz danos 

nos túbulos proximais, que causam diminuição na capacidade de filtração do rim 

com o consequente decréscimo do clearance da creatinina (ROSENBERG, 1985).  

 Os sinais da injúria gastrintestinal induzida por antineoplasicos podem ser 

caracterizados pelo aumento da incidência de náuseas e vômitos, que são 

agravados por alterações tróficas das mucosas e neuropatia autonômica, que reduz 

o tempo de esvaziamento gástrico, podendo aumentar o risco de regurgitação 

(SOÈDERQUIST. F et al 2016).  

Em 2011, Viana-Cardoso et al., demonstrou que a cisplatina induz retenção 

gástrica em ratos, inclusive com repercussões de disautonomia cardiovascular. 

Baseado nisto, inicialmente tentou-se reproduzir tal modelo experimental. Entretanto, 

devido à necessidade de utilizar fármacos mais específicos (Antagonistas MT1 e 

MT2), continuar trabalhando com esta espécie seria muito oneroso para a nossa 

equipe. 

Diante deste impasse, foi desenvolvido todos os protocolos baseados na 

determinação da retenção gástrica de líquidos em camundongos, e como 

apresentados na figura 11, o pré-tratamento com melatonina 20mg/kg preveniu a 

retenção gástrica induzida pela cisplatina 5 mg/kg, mostrando que a atividade 

protetora deste hormônio (NETO & SCALDAFERRI, 2005). Sendo assim, a 

melatonina pode atuar por meio da sua ação antioxidante, que vai diminuir a 

formação de radicais livres, contribuindo para reduzir as lesões ao DNA causados 

pela utilização de antineoplásicos (KOLLI et al., 2013). 

A melatonina também atua sobre o sistema reprodutor, cardiovascular, 

sistema imunológico, crescimento e envelhecimento (MAGANHIN, 2008; PANDI-
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PERUMAL et al., 2013). Sua produção segue um padrão rítmico, com pico secretório 

no período noturno, alcançando níveis plasmáticos máximos entre 03:00 e 04:00 

horas em humanos, possuindo quase nenhuma produção no período diurno 

(RAVINDRA et al, 2006; FERREIRA, 2010; ESPINO et al., 2012). Assim a 

Melatonina regula uma variedade de ações centrais e periféricas importantes 

relacionadas com os ritmos circadianos e reprodução (TAMURA et al., 2013) e as 

suas ações podem ser mediados através de interação com os seus receptores, tipo 

1 luzindole (MT1) e tipo 2 4-PPDOT (MT2), que são receptores aclopadas proteina G 

ligados à membrana (REPPERT et al.,1995).  

Dentre outros fatores, isto decorre da ação antioxidante da melatonina ao 

diminuir as espécies reativa de oxigênio (ROS) nos rins, com o benefício de não 

afetar a eficácia anticancerígena dos antineoplásicos como a cisplatina (SANTOS et 

al. 2012; CIARIMBOLI et al., 2010; MILLER et al., 2010). Inclusive trabalhos 

apontam para o aumento da sobrevida de indivíduos quando da associação destes 

antineoplásicos com a melatonina (LISSONI et al., 2003). 

 

De fato, recentemente, um estudo desenvolvido por SHAHROKHIET et al 

(2016), demonstrou que a melatonina aumentou a atividade da catalase, 

glutationaperoxidase e superóxido desmutase no tecido gástrico, efeito dependente 

do nervo vago. Considerando que o nervo vago é um dos circuitos neurais afetados 

pela ação de antineoplásicos como a cisplatina (ANDO et al., 2014). Devido a 

importância do vago para o esvaziamento gástrico de líquido, o tratamento com 

melatonina pode auxiliar na integridade neural e consequentemente da motilidade 

gástrica necessária para o fluxo normal do líquido observável nos animais deste 

estudo. 

A melatonina pode atuar por meio dos receptores MT1 e MT2 acoplados a 

proteína G, localizados em diversos tecidos tais como sistema nervoso central, trato 

gastrintestinal, pulmão, pele, glândula adrenal, coração, vasos sanguíneos, células 

do sistema imune, entre outros (DUBOCOVICH e MARKOWSKA, 2005, 

SÖDERQUIST et al., 2015). Entretanto ainda há uma dificuldade na completa 

compreensão no mecanismo de transdução do sinal intracelular responsáveis pelas 

diversas funções desempenhadas pela melatonina (DI BELLA et al., 2013). 
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     Baseado nisto, foi realizado o protocolo com antagonistas de receptores para a 

melatonina (MT1 e MT2) a fim de verificar a possível participação destes receptores 

no efeito protetor da melatonina sobre danos induzida por cisplatina. 

 

Na Figura 13, observa-se que o pré-tratamento com melatonina 20mg/kg 

preveniu a retenção gástrica de líquido induzida pela cisplatina (49,44 ± 6,3% vs. 

70,4 ± 2,5%). Já o pré-tratamento com luzindole (MT1) e 4-PPDOT (MT2) bloqueou o 

efeito da melatonina frente à alteração gástrica induzida pela cisplatina (65,6 ± 2,9% 

e 75,5 ± 2,0%, respectivamente). 

 

Figura 13–Representação do efeito da melatonina sobre o aumento da retenção gástrica de 

líquidos induzida pela cisplatina na presença de antagonistas de receptores MT1 e MT2.* p< 

0,05 vs. veículo; # vs. melatonina 20 mg/kg + Cisplatina 5 mg/kg. 
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Este aumento da retenção gástrica de líquidos na presença de antagonistas 

luzindole (MT1) (5mg/kg) ou o 4-fenil-2-propionamidotetralin (MT2) (4mg/kg), após 

desativar o MT1 e o MT2, é uma demonstração indireta que o efeito protetor gástrico 

da melatonina frente a ação da cisplatina, depende da ação ao menos de receptores 

MT2. Segundo Lee e Pang, (1993), a melatonina atua na limpeza de radicais livres e 
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regulação da motilidade intestinal, devido à ligação desse hormônio a receptores 

específicos MT1 e MT2. 

 Estudos anteriores identificaram os efeitos oncostáticos da melatonina 

mediada pelo receptor MT1. Por exemplo, um estudo recente em adenocarcinoma 

colorretal apresentou expressão reduzida de MT1 quando comparado ao tecido 

normal adjacente e foi especulado que MT1 pode mediar. Efeitos anti-tumuorigênicos 

MT1 foi baixo ou ausente tanto no tecido primário como metastático. O que está de 

acordo com modelos em que as células tumorais podem proliferar apesar dos níveis 

elevados de melatonina. A ligação da melatonina ao receptor MT1 foi relatada para 

regularizar, o gene inibidor de quinase (NEMETH, C., et al, 2011.) Diante destes 

achados, os efeitos deletérios induzidos por antineoplásicos semelhantes a 

cisplatina, estariam atenuados pela ação da melatonina em receptores MT2, bem 

como o seu efeito oncostático estaria preservado ao agir em MT1.    

Em humanos, o modo de ligação nos dois receptores parece ser o mesmo, 

porém é possível observar que receptor MT2 tem aproximadamente três vezes 

menor valor de Kd do que MT1, que é na ordem de 20-40 pM. Esses receptores MT1 

e MT2 parecem influenciar cascatas de segundo mensageiro que variam de acordo 

com as células, tecidos e espécie e incluem a via:  AMPc/PKA/CREB AC 

(HARDELAND, 2009; PANDI-PERUMAL, 2008; VON GALL, 2003; ALARMA-

ESTRANY & PINTOR, 2007; GRANT, 2009; JOCKERS, 2008; WITT-ENDERBY et 

al., 2003). 

Vale salientar que antineoplásicos semelhantes ao utilizado nesse estudo, por 

causar alterações nas atividades de várias enzimas antioxidantes, induz a apoptose 

de células epiteliais e prejudica a absorção de fluidos e eletrólitos no intestino 

delgado (ARIVARASU, 2013; BEARCROFT, 1999; REDDING, 1989). Segundo 

Rodrigues et al. (2005), estudos morfológicos do trato digestivo são importantes 

como ferramentas adicionais para o estudo de aspectos fisiológicos e patológicos.  

Diante disto, foi avaliado a morfologia das microvilosidades do intestino através 

da microscopia eletrônica de varredura.  

Nas Figuras 14, 15 e 16 são mostradas alterações morfológicas nas diferentes 

concentrações, dos respectivos grupos de animais:submetido ao pré-tratamento por 

via intraperitoneal (i.p.) com solução Salina 0.15 M, animal submetido ao pré-

tratamento com veículo, 0,15 ml/kg, i.p.  e após 30 min recebeu tratamento com 
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cisplatina 5 mg/kg (i.p.), e animal submetido ao pré-tratamento com melatonina (20 

mg/kg, i.p.) e após 30 min recebeu cisplatina 5mg/kg (i.p.). 

 

Figura 14 –Microscopia eletrônica de varredura do duodeno de um animal do grupo salina 
0.15 M. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 15 -Microscopia eletrônica de varredura do duodeno de um animal do grupo salina 
0.15 M e cisplatina (5 mg/Kg). 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 16 -Microscopia eletrônica de varredura do duodeno de um animal do grupo 
Metalonina (20 mg/Kg) e Cisplatina (5 mg/Kg). 
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Fonte: Autoria própria. 

A microscopia eletrônica de varredura fornece informações precisas sobre o 

tipo e características, como forma e tamanho, incluindo melhoria da resolução de 

detalhe estrutural, proporcionando uma visualização direta e em tempo real da 

superfície de estruturas na escala micro ou manométrica (SUGA et al., 2014; 

HERRERA-BASURTO et al., 2015).  

É perceptível queem relação aos animais tratados apenas com veículo não 

houve alteração das vilosidades intestinais, no animal que recebeu cisplatina 5 

mg/Kg ocorreu destruição significativa das vilosidades intestinais (erupções das 

vilosidades, vilosidades atrofiadas). Já no animal pré-tratado com melatonina 20 

mg/kg houve uma atenuação destas alterações morfológicas induzidas pela 

cisplatina, demonstrando a contribuição da melatonina para integridade tecidual 

local, a despeito da utilização de um antineplásico com reconhecido efeito destrutivo 

em mucosa do TGI (URANGA et al., 2017). 

Resultados mostram que estas células além do papel essencial no controle da 

absorção de nutrientes, reparação e imunidade das mucosas intestinais, estão 

também relacionadas com distúrbios gastrointestinais graves, especialmente 

síndrome do intestino irritável pós-infecção, infecções entéricas, doenças 

inflamatórias do intestino (MORAN et al., 2008) e neoplasia (POLAK et al., 1993). 

Considerando que o aparelho digestivo é o maior órgão produtor de hormônio 

no corpo, tanto em termos de número de células endócrinas quanto de número de 

hormônios (REHFELD, 1998). E que as células enteroendócrinas estão relacionadas 

à regulação local da secreção, absorção, motilidade e proliferação de células 

epiteliais intestinais mediante a liberação de péptidos (RINDI et al., 2004; SANTOS e 

ZUCOLOTO, 1996). Entre os quais,  a melatonina produzidas nas células intestinais 
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enterocromoafins, devido aos altos níveis desse hormônio nesse segmento. A 

melatonina sintetizada se liga aos receptores MT2 desse tecido, atuando como um 

agente antioxidante e anti-inflamatório (STEFULJ et al., 2001; LEE e PANG, 1993). 

Adicionalmente, Bubenik e Brown (1997) relatam que essa produção e liberação 

intestinal de melatonina, independem da glândula pineal, já que os animais que 

foram submetidos à pinealectomia não apresentaram alterações na concentração 

desse hormônio. Podemos sugerir que esta destruição da mucosa intestinal pode 

contribuir para a dismotilidade gástrica induzida pela cisplatina, evento atenuado 

com o pré-tratamento com melatonina. 
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6.CONCLUSÃO 

 

A melatonina na dose de 20 mg/kg previne o aumento da retenção gástrica de 

líquido induzida pela cisplatina em roedores via receptores MT2.. Esse estudo mostrou 

a capacidade protetora da melatonina, diminuindo os efeitos tóxicos causados pelo 

uso da cisplatina no trato gastrintestinal, mediante atenuação das alterações 

morfológicas induzidas pela cisplatina, demonstrando a contribuição da melatonina 

para integridade tecidual local. Porém se faz necessário mais estudos para a 

utilização da melatonina como destaque para associação com a terapêutica 

oncológica. 
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8. ANEXO 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) 

 

 
 


