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RESUMO 

O acetato de medroxiprogesterona atua em receptores de glicocorticoide e quando em excesso 

pode causar distúrbios clínicos compatíveis com hiperadrenocorticismo. A melatonina é um 

hormônio com potente ação antioxidante e anti-glicocorticoide que pode ter efeito benéfico 

em situações que cursam com a ativação excessiva de receptores de glicocorticoides. Com o 

objetivo de avaliar os efeitos protetores da melatonina em relação aos efeitos glicocorticoides 

da AMP, foram utilizados 34 ratos Wistar, machos, divididos em cinco grupos de acordo com 

o tratamento: CON (controle: sem nenhum tratamento); SHAM (solução fisiológica); MEL 

(melatonina), AMP (acetato de medroxiprogesterona) e AMP + MEL. Os animais foram 

tratados por 28 dias e receberam injeções subcutâneas de acordo com o grupo experimental. 

Diariamente foram avaliados os parâmetros clínicos, e os laboratoriais e anatomopatológicos 

ao fim do período experimental. Nas doses testadas, o grupo AMP causou efeitos compatíveis 

com a ativação excessiva de receptores de glicocorticoide em ratos, verificados pela redução 

do tamanho das adrenais, do peso corporal final, do ganho de peso, da eficiência alimentar e 

do número de linfócitos, além de aumentar a gordura abdominal, o consumo de água, o 

colesterol, VLDL, triglicerídeos, hemácias, hemoglobina e hematócrito. Verificou-se que a 

melatonina em ratos tratados com acetato de medroxiprogesterona se mostrou benéfica por 

reduzir significativamente os valores de colesterol total (p=0,0438), além de reduzir o 

consumo de água e de aproximar da normalidade o peso corporal final, o ganho de peso, a 

eficiência alimentar, o número de linfócitos, a gordura abdominal, VLDL colesterol e 

triglicérides. Estes achados indicam que a melatonina minimiza parte dos efeitos deletérios 

causados pelo acetato de medroxiprogesterona. 

Palavras-chave: Indolamina, Progestina, Receptor de glicocorticoide, síndrome de Cushing 
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ABSTRACT 

Effects of melatonin in rats treated with medroxyprogesterone acetate. Medroxyprogesterone 

acetate acts on glucocorticoid receptors and when in excess can cause clinical disorders 

compatible with hyperadrenocorticism. Melatonin is a hormone with potent antioxidant and 

anti-glucocorticoid action that may have a beneficial effect in situations that occur with the 

excessive activation of glucocorticoid receptors. In order to evaluate the protective effects of 

melatonin in relation to the glucocorticoid effects of AMP, 34 male Wistar rats were divided 

into five groups according to the treatment: CON (control: no treatment); SHAM 

(physiological solution); MEL (melatonin), AMP (medroxyprogesterone acetate) and AMP + 

MEL. The animals were treated for 28 days and received subcutaneous injections according to 

the experimental group. The clinical parameters were evaluated daily, and at the end of 

experimental period laboratory and anatomopathological were did. At the doses tested, the 

AMP group caused effects compatible with the excessive activation of glucocorticoid 

receptors in rats, verified by the reduction of the adrenal size, the final body weight, the 

weight gain, the food efficiency and the number of lymphocytes, besides increase abdominal 

fat, water consumption, cholesterol, VLDL, triglycerides, red blood cells, hemoglobin and 

hematocrit. It was found that melatonin in rats treated with medroxyprogesterone acetate was 

shown to be beneficial in significantly reducing total cholesterol values (p = 0.0438), in 

addition to reducing water consumption and bringing the final body weight closer to normal, 

the weight gain, feed efficiency, number of lymphocytes, abdominal fat, VLDL cholesterol 

and triglycerides. These findings indicate that melatonin minimizes some of the deleterious 

effects of medroxyprogesterone acetate. 

 

Keywords: Cushing sindrom, Glucocorticoid receptor, Indolamine, Progestin  
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os glicocorticoides são amplamente utilizados na clínica por seus efeitos 

imunossupressivos e anti-inflamatórios, entretanto, seus efeitos adversos são um fator 

limitante ao uso. A sensibilidade variável ao glicocorticoide gera os estados de resistência ou 

de hipersensibilidade a este esteroide, observados, em seres humanos, nas doenças 

inflamatórias auto-imunes e na síndrome metabólica, respectivamente. Essa variação de 

intensidade de efeitos depende de vários fatores, entre eles, a concentração hormonal, a 

densidade celular de receptores expressos e a eficiência da transdução do sinal. Entretanto, a 

maior parte dos efeitos glicocorticoides é mediada pela ativação de seus receptores, sendo 

assim, um dos principais determinantes da sensibilidade a estes hormônios é a densidade 

intracelular do receptor de glicocorticoide (GR)1. 

Algumas doenças envolvem aumento na produção, circulação e exposição aos 

glicocorticoides, como a síndrome de Cushing, outras cursam com hipocortisolismo, como na 

Síndrome de Adisson2,3. A administração supra fisiológica prolongada de glicocorticoides é a 

causa mais comum de síndrome de Cushing (exógena ou iatrogênica). As causas endógenas 

são divididas em hormônio adrenocorticotrófico(ACTH) dependente e ACTH independente, 

sendo que a primeira se deve principalmente à adenomas hipofisários produtores de ACTH e 

a segunda à tumores adrenais4-6. 

A síndrome de Cushing iatrogênica pode ser induzida pelo uso de acetato de 

medroxiprogesterona (AMP)7-10, uma progestina oriunda da 17-alfa-hidroxiprogesterona e 

com atividade glicocorticoide conhecida11,12. Essa progestina é amplamente usada como 

método contaceptivo13,na terapia de reposição hormonal na menopausa14 e em várias doenças 

do endometrio15-17.Os efeitos doAMP através dosGRs provavelmente são a base molecular 

para vários efeitos diferenciais do AMP em relação a outras progestinas18. 

A melatonina é um hormônio com estrutura indolamínica, derivada do triptofano, 

produzida pela glândula pineal durante a escuridão e com ação cronobiológica conhecida 

durante décadas. Esta indolamina é um indutor do sono fisiológico em animais diurnos, tem 

uma ação neuroprotetora, anti-inflamatória e antioxidante, com efeitos benéficos sobre o 

fígado, doença cardiovascular, processos inflamatórios, osteoporose e até alguns tumores19-21. 

Uma ação ainda pouco compreendida é seu efeito anti-glicocorticoide, apesar de estudos 

evidenciarem esse efeito em primatas, ratos, peixes e cabras22-26. 

A ação anti-glicocorticoide da melatonina parece ocorrer por diminuição da 

atividade de GRs27-32, diminuindo consequentemente a ação dos seus agonistas. Assim, esse 
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estudo se propôs a avaliar a capacidade de proteção da melatonina contra as alterações 

clínicas, laboratoriais e histológicas deletérias causadas pelo tratamento com acetato de 

medroxiprogesterona em ratos. 

  

1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Glicocorticoides e esteroides adrenais 

Os glicocorticoides regulam vários processos fisiológicos, como a homeostase da 

glicose, metabolismo de gorduras e proteínas, além de ações anti-inflamatórias e 

imunossupressoras33. A secreção do cortisol pela zona fasciculada do córtex adrenal é 

controlada pelo ACTH (hormônio adrenocorticotrófico), que por sua vez é estimulado pelo 

CRH (hormônio liberador da corticotrofina) no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal3. 

Os mineralocorticoides regulam o sódio e a água, com efeitos importantes sobre o 

sistema cardiovascular e nervoso central. A secreção da aldosterona, principal 

mineralocorticoide, é regulada principalmente pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona e 

pela concentração de potássio sérico. Os andrógenos também são estimulados pelo ACTH, 

entretanto, é possível o envolvimento de outros fatores nessa liberação, como a prolactina34. 

Na glândula adrenal, a progesterona é principalmente considerada como um esteroide 

precursor para a síntese dos glicocorticoides e mineralocorticoides e está presente em todos os 

órgãos produtores de esteroides34,35. 

A síntese dos esteroides adrenais ou esteroidogênese, ocorre através da 

transformação do colesterol por diversos passos enzimáticos34 e é dependente das enzimas 

esteroidogênicas, cofatores e os genes que as codificam (Figura 1). A diferença na expressão 

desses fatores no córtex adrenal é responsável pela heterogenicidade na produção dos 

esteroides entre as zonas adrenais, entre as espécies e entre algumas doenças adrenais. Devido 

a isso, em cães e humanos, o cortisol é o principal glicocorticoide secretado, enquanto no rato 

é a corticosterona36. Entre os esteroides corticais, o sulfato de dehidroepiandrosterona 

(DHEAS) e androstenediona têm atividade predominantemente androgênica, enquanto a 17-

hidroxiprogesterona (17 OHP), progesterona, aldosterona e cortisol tem propriedades 

glicocorticoide e mineralocorticoides37.  
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FIGURA 1 - Via de esteroidogênese adrenal. A produção de aldosterona, cortisol e andrógenos ocorre 

nas zonas glomerulosa, fasciculada e reticulada, respectivamente. Nos quadros laterais 

estão apresentados as enzimas envolvidas na produção de esteroides e os genes que 

codificam essas enzimas. Inicialmente o colesterol é transportado para a mitocôndrias 

através da proteína StAR. Em seguida ocorre a clivagem da cadeia lateral do colesterol 

pela enzima P450SCC (codificada por CYP11A1) para gerar pregnenolona, o passo 

limitante da esteroidogênese adrenal. ACTH, hormônio adrenocorticotrópico; DHEA, 

desidroepiandrosterona; HSD, hidroxiesteroide desidrogenase; OHP, 

hidroxiprogesterona; StAR, proteína reguladora aguda esteroidogênica. 

Fonte: Adapatado de Han et al.38 
 

Em humanos, as doenças que acometem as glândulas adrenais são muitas e 

praticamente todas raras. Entre as mais comuns estão a hiperplasia adrenal congênita por 

deficiência de 21-hidroxilase, a doença de Addison e a síndrome de Cushing39. Devido às 

ações pleiotrópicas do cortisol, o espectro clínico da síndrome de Cushing é amplo (Quadro 1) 

e os sinais e sintomas não são patognomônicos40. 
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QUADRO 1 -Patofisiologia e prevalência (%) das manifestações clínicas da síndrome de 

Cushing em humanos 

Manifestação clínica (frequência%) Patofisiologia 

Geral 

Obesidade 90% Polifagia; resistência insulínica 

Hipertensão 85% Retenção de sódio (via MR) 

Pele 

Pletora 70% Adelgaçamento da pele (tecido conjuntivo) 

Hirsutismo 75% Excesso de andrógenos 

Estrias 50% Adelgaçamento da pele (tecido conjuntivo) 

Acne 35% Excesso de andrógenos e glicocorticoide 

Hematomas 35% Adelgaçamento da pele (tecido conjuntivo) 

Musculoesquelético 

Osteopenia 80% Aumento da reabsorção óssea 

Fraqueza 65% Catabolismo muscular 

Distúrbios psiquiátricos 85% Efeitos no SNC 

Variação emocional Excesso de cortisol 

Euforia Excesso de cortisol 

Depressão Excesso de cortisol 

Psicose Excesso de cortisol 

Disfunção gonadal Inibição da função das gonadotrofinas 

Distúrbios menstruais 70% Inibição da liberação de GnRH, LH e FSH 

Impotência, diminuição da libido 

85% Inibição da liberação de GnRH, LH e FSH 

Metabólico 

Intolerância à glicose 75% Resistência insulínica 

Diabetes 20% Resistência insulínica 

Hiperlipidemia 70% 
Aumento da lipólise, esteatose hepática, resistência 

insulínica 

Poliúria 30% Aumento da TGF; supressão do ADH 

Nefrólitos 50% 
Aumento da eliminação na urina de cálcio, ácido 

úrico, oxalato e diminuição de citrato 
MR: Receptor de mineralocorticoide; SNC: Sistema nervoso central; GnRH: Hormônio liberador de 

gonadotrofinas; LH: Hormônio luteinizante; FSH: Hormônio folículo estimulante; TGF: Taxa de 

filtração glomerular; ADH: Hormônio anti-diurético 

Fonte: Adaptado Raffet al.40 

 

1.2 Receptores de glicocorticoide 

Os receptores nucleares são uma superfamília composta pelos receptores de 

glicocorticoide (GR), mineralocorticoides (MR), progesteronas (PR), andrógenos (AR), 

hormônio tireoidiano, vitamina D, ácido retinoico e receptores órfãos34. Estes receptores, 

apresentam 3 domínios funcionais principais em sua estrutura (Figura 2):porção N-terminal 

(N-terminal transactivationdomain, NTD), a região de ligação ao DNA (DNA-bindingdomain, 
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DBD) e a região carboxiterminal (C-terminal) responsável pela ligação do hormônio ao seu 

receptor (ligand-bindingdomain, LBD) e às chaperonas (proteínas de choque térmico -

HSPs)3,33,41, que modulam a estimulação hormonal dos receptores de hormônios esteroidais42. 

 

 

FIGURA 2- Domínios do GR e regiões do receptor envolvido na transativação (AF1 e AF2), na 

dimerização, na localização nuclear e na ligação com a Hsp90. NTD- porção N-

terminal; DBD- região de ligação ao DNA; LBD- região de ligação do hormônio e 

das proteínas de choque térmico (Hsp). 

Fonte:Adaptado de Oakley e Cidlowski43 
 

A ativação de todos os receptores de esteroides ocorre de forma semelhante. Os 

GRs encontram-se no citoplasma em sua forma inativa, como parte de um complexo 

multiproteico composto por uma molécula do receptor associada a chaperonas34,44. As 

chaperonas são moléculas que regulam o trânsito dos receptores esteroidais núcleo-citoplasma 

e em ambos os compartimentos celulares. As principais chaperonas envolvidas são a HSP70 e 

a HSP90 e suas co-chaperonas45. As HSPs mantêm o receptor em uma conformação inativa, 

favorecem alta afinidade de ligação com ligante43,46, auxiliam a translocação nuclear, a 

dimerização e a transativação de GR34,44. Ainda não está claro se os receptores esteroidais 

ligados a hormônios translocam-se através dos poros nucleares antes ou depois da dissociação 

do complexo HSP9045. 

A ligação do ligante ao GR leva à dissociação do receptor do complexo das HSP 

e, por alterações na conformação da molécula do receptor, impossibilita nova associação. 

Após ligação com o agonista, o complexo hormônio-receptor se liga a outro complexo igual e 

desloca-se do citoplasma para o núcleo (Figura 3). 

Dimerização 

Localização nuclear 
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FIGURA 3 – Via de sinalização do receptor de glicocorticoide.(1) O cortisol 

livre circulante atravessa a membrana plasmática e (2) se liga ao 

receptor de glicocorticoide localizado no citoplasma, após a 

ligação o receptor se desliga das proteínas de choque térmico 

(duas moléculas da HSP90, uma molécula da HSP70 e uma da 

HSP56) e (3)se dimeriza com outro complexo hormônio-receptor; 

(4) o dímero se desloca para o núcleo e se liga ao GRE(elementos 

responsivos aos glicocorticoides) iniciando a transcrição gênica. 

 

No núcleo o complexo hormônio-receptor interage com elementos responsivos 

aos glicocorticoides (GRE) e estimula a transcrição gênica33,34,43,44,47 ou reprime a transcrição 

de genes, ao ligar-se aos elementos negativos responsivos aos glicocorticoides (nGRE). 

Quando interage com outros fatores de transcrição o complexo GC-GR pode modular 

positivamente ou negativamente a função de transativação destes outros 33,48(Figura 4). A 

maioria dos efeitos colaterais dos GCs são causados por transativação de genes, enquanto 

grande parte dos efeitos imunossupressores e anti-inflamatórios são causados por 

transrepressão49,50. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
FIGURA 4 – O receptor de glicocorticoide ativado por glicocorticoides regula a expressão gênica 

interagindo com elementos responsivos aos glicocorticoides (GRE) (A) estimulando a 

transcrição gênica; reprimindo a transcrição de genes, ao ligar-se aos elementos 

negativos responsivos aos glicocorticoides (nGRE) (B); interagindo com outros fatores 

de transcrição e modulando a função de transativação destes positivamente (C,E) ou 

negativamente (D,F). GR, receptor de glicocorticoide; BTM, máquinas de transcrição 

basal; STAT, NF-kB, AP1, fatores de transcrição; p50, p65, c-Jun, c-Fos, sub-unidades 

de fatores de transcrição. 
Fonte:Adaptado de Oakley e Cidlowski43 

 

 Os receptores esteroidais são expressos em diferentes tecidos, o GR está expresso 

de forma ubíqua18, enquanto o MR possui maior expressão no néfron distal, cólon distal e 

hipocampo, o AR está presente em órgãos acessórios da função reprodutiva masculina, sitema 

nervoso central, placenta, músculo esquelético e vasos sanguíneos34 e o PR foi encontrado nos 

testículos, epidídimo, próstata, hipófise, hipotálamo, glândula mamária, placenta e ovário51. 

Os hormônios esteroides são todos sintetizados a partir de colesterol e, portanto, 

possuem estruturas estreitamente relacionadas52. Devido às essas semelhanças estruturais, os 

hormônios esteroidais podem se ligar nos receptores uns dos outros53. No caso da 

progesterona e seus derivados sintéticos (progestinas), suas diversas ações são provocadas por 

interações genômicas com os PRs que existem nas duas isoformas PRA e PRB e por 

interações rápidas não genômicas com locais de ligação na membrana. Além disso, de acordo 

com a sua estrutura química, os progestágenos podem atuar como antagonistas ou agonistas 

em AR, GR e MR, diferindo seu padrão de atividades hormonais54. 

 

1.3Ação glicocorticoide do acetato de medroxiprogesterona 

Múltiplos estudos das últimas décadas forneceram fortes evidências que apoiam a 

ação de progestágenos via AR, GR, MR e ER, além de PR, tornando as ações desses 

compostos altamente complexas, particularmente em tipos de células que expressam múltiplos 

receptores de esteroides. Além disso, a definição de uma ação agonista ou antagonista das 

progestinas é difícil e requer consideração do tipo de célula ou tecido, as concentrações de 

ligantes e receptores e a atividade das enzimas metabolizadoras14,55. 
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O acetato de medroxiprogesterona (AMP) é uma progestina oriunda da 17-alfa-

hidroxiprogesterona11,12,um esteroide intermediário gerado na esteroidogenese adrenal com 

atividade de progestágeno e glicocorticoide56,57. O AMP é um método contraceptivo 

altamente eficaz, utilizado por milhões de mulheres em mais de 90 países desde 196713, além 

de tratar uma variedade de problemas de saúde das mulheres14. Devido à sua atividade 

glicocorticoide11,12,14,58-63, em altas doses pode induzir a síndrome de Cushing iatrogênica7-9, 

causando os sintomas clássicos da doença, como, hiperglicemia, hipertensão, obesidade, 

fraqueza muscular, hirsutismo e acne, além se supressão do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal7,10.  

Apesar da afinidade de ligação ao receptor de aldosterona, o AMP não possui 

atividade mineralocorticoide ou antimineralocorticoide54. O AMP modula a expressão gênica 

e a função imune, atuando através do GR. Dado o papel central do GR na regulação da 

transcrição em todas as células de mamíferos, os efeitos da AMP na expressão gênica através 

do GR provavelmente são a base molecular para vários efeitos diferenciais do AMP em 

relação a outras progestinas18 (Quadro 2). 

 

QUADRO 2 -Quadro comparativo das ações das diferentes progestinas 

Progestina PR Anti-ER ER AR Anti-AR GR Anti-MR 

Progesterona .+ .+ .- .- .+ .+ .+ 

Didrogesterona .+ .+ .- .- .+ .- .+ 

Medrogestona .+ .+ .- .- .+ .- .- 

Acetato de clormadinona .+ .+ .- .- .+ .+ .- 

Acetato de ciproterona .+ .+ .- .- .+ .+ .- 

Acetato de megestrol .+ .+ .- .+ .+ .+ .- 

AMP .+ .+ .- .+ .- .+ .- 

Acetato de nomegestrol .+ .+ .- .- .+ .- .- 

Promegestona .+ .+ .- .- .- .- .- 

Trimegestona .+ .+ .- .- .+ .- .+ 

Drospirenona .+ .+ .- .- .+ .- .+ 

Noretisterona .+ .+ .+ .+ .- .- .- 

Linestrenol .+ .+ .+ .+ .- .- .- 

Noretinodrel .+ .+ .+ .+ .- .- .- 

Levonorgestrel .+ .+ .- .+ .- .- .- 

Norgestimata .+ .+ .- .+ .- .- .- 

3-ceto-desogestrel  .+ .+ .- .+ .- .- .- 

Gestodeno .+ .+ .- .+ .- .+ .+ 

Dienogest .+ .+ .+ .- .+ .- .- 
PR: progesterônico; ER: estrogênico; AR: androgênico; GR: glicocorticoide; MR: mineralocorticoide; 

AMP: acetato de medroxiprogesterona; (+) efetivo; (±) fracamente efetivo; (−) não efetivo;  

Fonte: Adaptado de Schindler et al.64 
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Comparado aos glicocorticoides convencionais, o AMP apresenta efeitos de 

transativação menos pronunciados que os de transrepressão, com a razão transrepressão/ 

transactivação de AMP seis vezes maior que da dexametasona65.Em linfócitos humanos, 

acredita-se que a ação do AMP em GR cause forte transrepressão, mas, parcial 

transativação58,65. Em células da mucosa genital, o AMP é susceptível de exercer efeitos anti-

inflamatórios na expressão gênica através de mecanismos clássicos de transrepressão dos 

GRs63.  

Como a maioria dos efeitos colaterais metabólicos dos glicocorticoides são 

causados por transativação de genes, e grande parte dos efeitos imunossupressores e anti-

inflamatórios causados por transrepressão49,50, o AMP teria efeitos anti-inflamatórios mais 

marcantes que os metabólicos. Apesar disso, o AMP em  mulheres aumentou o risco de 

doenças cardiovasculares66, ganho de peso67, resistência insulínica68 e trombose69. 

Adicionalmente, aumenta a chance de câncer de mama70 e cérvix, mas diminuiu o risco de 

câncer de ovário e endometrio71. 

 

1.4 Melatonina 

O sistema circadiano é responsável por manter os processos fisiológicos ajustados 

ao ciclo diário de luz. Os ritmos endócrinos são uma parte essencial desse cronograma 

fisiológico, e sua interrupção leva a uma variedade de consequências para a saúde. O sistema 

nervoso central age como o relógio biológico dominante, que controla relógios periféricos 

(em diversos tecidos) através de estímulos neural e humoral integrando o sistema circadiano 

do corpo. Uma variedade de hormônios é produzida no sistema nervoso central através da 

glândula pineal, hipotálamo e hipófise. Muitos hormônios são produzidos pelas glândulas 

endócrinas periféricas e apresentam diferentes graus de controle circadiano. Em particular, os 

eixos adrenal, metabólico e reprodutivo demonstram uma forte relevância na ritmicidade 

circadiana72.  

Os ciclos cicardianos são determinados em nível gênico nos mamíferos, e a 

melatonina modula parte desses genes73. A melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) é um 

hormônio sintetizado a partir do aminoácido triptofano na glândula pineal de humanos e 

animais, durante a escuridão, em resposta a vários estímulos fisiológicos21. Este hormônio 

induz o comportamento noturno apropriado a cada espécie74: em animais diurnos, a 

melatonina se correlaciona com o sono noturno, enquanto em animais noturnos, tem maiores 

níveis juntamente com o pico noturno de atividades75. 
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É uma molécula hidro e lipossolúvel capaz de atingir todos compartimentos do 

organismo. Fisiologicamente, a ação da melatonina ocorre em diversos tecidos, como rim, 

pulmão, coração, intestino, gônadas, vasos sanguíneos, fígado, baço, timo, linfócitos, 

macrófagos, tecido adiposo e células B pancreáticas21. Sua atividade nas células é mediada 

por receptores de membrana, sítios de ligação citosólicos e nucleares,como os Receptores 

Órfãos (RO; Orphan Receptors), os quais não possuem ligantes e ação conhecidos, e por meio 

de suas funções independentes de receptor76 (Quadro 3). Até a presente data, foram 

identificados três receptores de membrana para melatonina: chamados MT1, MT2 e MT377. 

Em alguns casos, é difícil determinar por qual desses processos a melatonina executa seus 

efeitos76 e ainda especula-se que algumas de suas funções biológicas podem ser mediadas por 

seus metabólitos78.Evidências indicam que uma função biológica primária da melatonina é 

sua ação antioxidante e, portanto, proteção contra o estresse oxidativo. Por ser uma molécula 

com alto poder de redução, possui alta capacidade antioxidante21,78. 

 

QUADRO 3- Localização e ação dos receptores de melatonina 

Tecidos 

Receptores de 

melatonina Ações 

SNC MT2 Regulação do ciclo circadiano 

Retina MT2, RO Diminuição da liberação de dopamina 

Vasculatura 
MT1 Vasoconstritor 

MT2 Vasodilatador 

Sistema imunológico MT1, MT2, RO 

Inibição da rolagem leucocitária 

Promover a proliferação de células imunes 

Estimular a produção de IL2 e IL6 

Sistema reprodutivo MT1, MT2 Diminuir a liberação GnRH, LH, FSH 

Pâncreas MT1, MT2, RO Diminuição da liberação de insulina 

Pele MT1, MT2, RO 

Regular o crescimento do cabelo e funções da 

epiderme 

Trato gastrintestinal MT1, MT2 

Diminuição da contração gástrica, peristaltismo e 

ações de serotonina 

Aumenta a liberação de bicarbonato, amilase e CCK 

Ossos MT1, RO 

Aumenta a atividade osteoblástica e diminui a 

atividade osteoclástica 

Rins MT1, MT2 

Protege contra a inflamação, regulam a filtração 

glomerular 

Placenta MT1, MT2, RO ROS scavenger, diminuição da apoptose 

Útero MT1, MT2 Contratilidade miometrial 

Endométrio MT1, MT2 Invasão trofoblástica no início da gravidez 
SNC: Sistema nervoso central; RO: Receptores órfão; IL: interleucina; GnRH: hormônio liberador de 

gonadotrofina; LH: hormônio luteinizante; FSH: hormônio folículo estimulante; CCK: colecistocinina; 

ROS: Reactiveoxygenspecies. 

Fonte: Adapatado deSlominski et al.79 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reactive_oxygen_species
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Os estudos que mostram os benefícios da melatonina se expandem em diversas 

áreas, como: modulação da fibrose em diversos órgãos80, como fígado81 e coração 82 de ratos; 

atuando como inibidora de espécies reativas de oxigênio e da produção de citocinas 

inflamatórias emmodelo de lesão hepática induzida pelo etilismo crônico em ratos83; na 

proteção cardíaca em ratos diabéticos84,85;redução dos níveis de cortisol e de IgG, IgM, 

linfócitos e neutrófilos, diminuindo a quantidade de células somáticas no leite de vacas com 

mastite86; o efeito renoproter em ratos contra a insuficiência renal aguda induzida por 

reperfusão pós-isquêmica87; melhora da função orgânica após queimaduras graves em ratos, 

por reduzir processos oxidativos, inflamatórios e apoptóticos88; proteção de linfócitos T 

humanos e de ratos contra apoptose89; manutenção da homeostase imunológica perante 

eventos estressantes em cabras 27, diminuição nos níveis de triglicerídeos e colesterol em 

homens 28 e melhora na tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina em ratos29. 

Diversos estudos evidenciam a ação anti-glicocorticoide da melatonina e 

relacionam esse efeito aos GRs22-26. Em roedores, observou-se que a melatonina regulou 

positivamente a expressão dos seus próprios receptores de membrana e diminuiu a expressão 

de GR, além de diminuir a secreção de corticosterona conferindo proteção aos efeitos 

deletérios induzidos por glicocorticoides23,30.Em células sanguíneas de cabras tratadas com 

dexametasona e melatonina, verificou-se que a melatonina diminuiu os efeitos 

imunossupressores dos glicocorticoides ao inibir a dissociação de HSP90 do complexo GR-

HSP90 e retardar a translocação nuclear de GR. Adicionalmente, foi observado que a 

melatonina aumentou a fração nuclear de HSP90 nessas células27. Em timócitos de ratos, a 

melatonina também inibiu a translocação nuclear de GR ao inibir a dissociação do complexo 

GR-HSP31. Em estudo com sêmem humano, a melatonina promoveu uma maior expressão de 

HSP90 através de MT1 e reduziu os prejuízos causados pela criopreservação32. Em ratos, o 

mecanismo de ação da melatonina contra os efeitos da dexametasoana na alteração da 

memória parece ser através de estresse oxidativo e dependente da via de GR90. Em peixes sob 

estresse, o tratamento com melatonina oral atenuou a maioria dos efeitos induzidos pelo 

estressenos parâmetros avaliados, sustentando que esse hormônio tem um papel anti-

estresse25. 

Os efeitos diferenciais e muias vezes indesejados do AMP em relação a outras 

progestinas se deve pela sua afinidade aos GRs18, considerando a capacidade 

antiglicocorticoide da melatonina por atuação em GRs27,31, o uso da melatonina poderia 

minimizar os efeitos colaterais dessa progestina. Entretanto, é necessário avaliar o quanto dos 
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efeitos desejáveis dessa progestina também seriam atenuados pela melatonina, considerando 

sua atuação em PR91. 
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CAPÍTULO 2 – MELATONINA ATENUA EFEITO GLICOCORTICOIDE 

INDUZIDO POR ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA EM RATOS 

 

RESUMO 

O acetato de medroxiprogesterona atua em receptores de glicocorticoide e quando em excesso 

pode causar distúrbios clínicos compatíveis com hiperadrenocorticismo. A melatonina é um 

hormônio com potente ação antioxidante e anti-glicocorticoide que pode ter efeito benéfico 

em situações que cursam com a ativação excessiva de receptores de glicocorticoides. Com o 

objetivo de avaliar os efeitos protetores da melatonina em relação aos efeitos glicocorticoides 

da AMP, foram utilizados 34 ratos Wistar, machos, divididos em cinco grupos de acordo com 

o tratamento: CON (controle: sem nenhum tratamento); SHAM (solução fisiológica); MEL 

(melatonina), AMP (acetato de medroxiprogesterona) e AMP + MEL. Os animais foram 

tratados por 28 dias e receberam injeções subcutâneas de acordo com o grupo experimental. 

Diariamente foram avaliados os parâmetros clínicos, e os laboratoriais e anatomopatológicos 

ao fim do período experimental. Nas doses testadas, o grupo AMP causou efeitos compatíveis 

com a ativação excessiva de receptores de glicocorticoide em ratos, verificados pela redução 

do tamanho das adrenais, do peso corporal final, do ganho de peso, da eficiência alimentar e 

do número de linfócitos, além de aumentar a gordura abdominal, o consumo de água, o 

colesterol, VLDL, triglicerídeos, hemácias, hemoglobina e hematócrito. Verificou-se que a 

melatonina em ratos tratados com acetato de medroxiprogesterona se mostrou benéfica por 

reduzir significativamente os valores de colesterol total (p=0,0438), além de reduzir o 

consumo de água e de aproximar da normalidade o peso corporal final, o ganho de peso, a 

eficiência alimentar, o número de linfócitos, a gordura abdominal, VLDL colesterol e 

triglicérides. Estes achados indicam que a melatonina minimiza parte dos efeitos deletérios 

causados pelo acetato de medroxiprogesterona. 

Palavras-chave: Indolamina, Progestina, Receptor de glicocorticoide, síndrome de Cushing 
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ABSTRACT 

Melatonin attacks glycocorticoid effect of medroxyprogesterone acetate in rats. 

Medroxyprogesterone acetate acts on glucocorticoid receptors and when in excess can cause 

clinical disorders compatible with hyperadrenocorticism. Melatonin is a hormone with potent 

antioxidant and anti-glucocorticoid action that may have a beneficial effect in situations that 

occur with the excessive activation of glucocorticoid receptors. In order to evaluate the 

protective effects of melatonin in relation to the glucocorticoid effects of AMP, 34 male 

Wistar rats were divided into five groups according to the treatment: CON (control: no 

treatment); SHAM (physiological solution); MEL (melatonin), AMP (medroxyprogesterone 

acetate) and AMP + MEL. The animals were treated for 28 days and received subcutaneous 

injections according to the experimental group. The clinical parameters were evaluated daily, 

and at the end of experimental period laboratory and anatomopathological were did. At the 

doses tested, the AMP group caused effects compatible with the excessive activation of 

glucocorticoid receptors in rats, verified by the reduction of the adrenal size, the final body 

weight, the weight gain, the food efficiency and the number of lymphocytes, besides increase 

abdominal fat, water consumption, cholesterol, VLDL, triglycerides, red blood cells, 

hemoglobin and hematocrit. It was found that melatonin in rats treated with 

medroxyprogesterone acetate was shown to be beneficial in significantly reducing total 

cholesterol values (p = 0.0438), in addition to reducing water consumption and bringing the 

final body weight closer to normal, the weight gain, feed efficiency, number of lymphocytes, 

abdominal fat, VLDL cholesterol and triglycerides. These findings indicate that melatonin 

minimizes some of the deleterious effects of medroxyprogesterone acetate. 

 

Keywords: Cushing sindrom, Glucocorticoid receptor, Indolamine, Progestin  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O acetato de medroxiprogesterona é amplamente empregado como método 

contaceptivo em mulheres1 e na terapia de reposição hormonal na menopausa2, sendo também 

utilizado no tratamento da hiperplasia endometrial, do câncer de endometrio3, da 

endometriose4, do adenomioma polipoide atípico de endométrio5 e em protocolos hormonais 

para fertilização in vitro6, menorragia7 e manejo da caquexia8. Esse hormônio é um derivado 

sintético da 17-hidroxiprogesterona, uma progestina capaz de atuar em receptores de 

glicocorticoides, modulando a expressão gênica e a função imune1. Vale salientar que esses 

receptores possuem ações pleiotrópicas e atividade primordial na regulação da transcrição de 

todas as células de mamíferos9. 

Em condições clínicas que cursam com ativação exacerbada e crônica dos 

receptores de glicocorticoides, por exemplo, provocadas por excesso de cortisol, o paciente 

pode manifestar obesidade, hipertensão, adelgaçamento da pele, perda muscular e óssea, 

disfunção reprodutiva, depressão, intolerância à glicose, resistência insulínica, hiperlipidemia 

e poliúria, quadro conhecido como hiperadrenocorticismo9. Essa endocrinopatia pode ocorrer 

de forma iatrogênica e pode ser induzida por outros hormônios que atuam em receptores de 

glicocorticoides2,10-16, como o acetato de medroxiprogesterona17-20. Essa progestina, além de 

poder induzir os sinais clássicos do hiperadrenocorticismo, em mulheres, pode aumentar o 

risco de doenças cardiovasculares21, como a trombose22, além de câncer de mama23 e de 

cérvix24. Os receptores de glicocorticoide são expressos de forma ubíqua, diferentemente dos 

receptores de progesterona, por este motivo, a ação do acetato de medroxiprogesterona em 

receptores de glicocorticoides provavelmente são a base molecular para as várias 

manifestações clínicas induzidas por essa progestinas, diferindo-a dos outros progestágenos25. 

Muitos efeitos colaterais do acetato de medroxiprogesterona, se devem ao estresse 

oxidativo26. Na tentativa de reduzir esses efeitos, o uso de alguns antioxidanetes tem sido 

proposto, como a vitamina E, vitamina C27 e chá verde28. Nesse contexto, o uso da melatonina 

se faz duplamente interessante, uma vez que ela tem propriedades antioxidante29 e anti-

glicocorticoide30-35. 

A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal durante a escuridão, 

indutor do sono fisiológico, com ação neuroprotetora, anti-inflamatória e antioxidante36-38. 

Vários estudos são desenvolvidos para esclarecer a ação da melatonina em situações 

fisiológicas e patológicas, haja vista seu potencial benéfico na imunomodulação, na regulação 

https://pt.slideshare.net/mitla343/adenomioma-polipoide-atpico-de-endometrio
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de funções endócrinas, atividade anticancerígena, atividade circadiana, atividade 

cardiovascular, pigmentação da pele, crescimento capilar e envelhecimento39. 

Sabe-se que a atividade desse hormônio nas células pode ser mediada por 

receptores de membrana, por sítios de ligação citosólicos e nucleares ou por meio de ações 

independentes de receptor40. A ação anti-glicocorticoide da melatonina ainda não está 

completamente esclarecida e relacionada aos receptores de glicocorticoides, no entanto, vários 

estudos evidenciam essa atividade em primatas, ratos, peixes e cabras40-45. Alguns trabalhos 

sugerem que a ação anti-glicocorticoide da melatonina ocorre por diminuição da atividade dos 

receptores de glicocorticoides30-35, o que induz a redução dos efeitos clínicos gerados pela 

ativação desses receptores. Assim, esse estudo se propôs a avaliar em ratos os efeitos do 

acetato de medroxiprogesterona e se a melatonina possui ação benéfica em ratos tratados com 

essa progestina, por meio de avaliação clínica, laboratorial e anatomopatológica.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Aspectos éticos, animais e delineamento experimental 

O experimento foi conduzido de acordo com os princípios éticos de pesquisa em 

animais e após avaliação e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás, sob número de protocolo 097/16 (ANEXO A).  

Foram utilizados 34 ratos Wistar machos, de peso médio inicial de 278 gramas, 

provenientes do Biotério Central da UFG, Goiânia, Goiás. Os ratos foram mantidos no 

Biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP)/UFG. Os animais 

passaram por um período de adaptação de sete dias em grupos, em seguida, sete dias em 

duplas e, por fim, foram mantidos isolados, dois por caixa de polipropileno separados por 

divisórias de acrílico, sob temperatura controlada e acesso livre à água e ração. A iluminação 

do ambiente era controlada com 12 horas de luz e 12 horas de escuro, sendo que a luz se 

acendia às 7:00 e apagava às 19:00.  

Os animais foram distribuídos em cinco grupos, tratados e avaliados por 28 dias, a 

saber: (1) grupo CON (controle), seis animais, sem aplicação de substâncias, apenas 

avaliações clínicas diárias; (2) grupo SHAM, sete animais, com injeções subcutâneas diárias 

de solução salina, 0,8 mL/animal; (3) grupo MEL, sete animais, com injeções subcutâneas 

diárias de melatonina (Melatonin Crystalline, M5250-1G, Sigma-Aldrich), 5mg/kg46; (4) 

grupo AMP, sete animais, com injeções subcutâneas diárias de acetato de 
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medroxiprogesterona (Anticion®, UCBVET, 50mg/mL), 25 mg/kg47,48; e (5) grupo AMP + 

MEL, sete animais, com injeções diárias de acetato de medroxiprogesterona (25 mg/kg por 

via subcutânea) e de melatonina (5mg/kg por via subcutânea). As aplicações de solução salina 

e AMP eram realizadas no início do período de luz, enquanto da melatonina no início do 

período de escuro. 

O volume das aplicações de MEL e AMP foram completadas com solução salina 

até 0,8 mL, para que o volume dos fármacos não fosse um diferencial entre os tratamentos. A 

escolha das doses de tratamento de cada fármaco foi baseada em artigos que demonstraram 

que a dose de uso prolongado de melatonina e AMP não causaram a morte dos animais46-48. 

  

2.2 Avaliação clínica 

Os animais foram avaliados clinicamente por 14 dias antes do início do tratamento 

e os dados obtidos neste período foram considerados como pré-tratamento. Após o início do 

tratamento os animais foram avaliados por 28 dias. Antes e após o início dos tratamentos, os 

animais foram avaliados diariamente quanto ao peso corporal, o consumo de alimento e de 

água. O peso de cada animal foi avaliado através de balança digital eletrônica com precisão de 

1grama. Diariamente eram disponibilizados 200 ml de água e no dia seguinte a quantidade de 

água restante era medida em proveta de escala de 1mL para calcular o volume ingerido. 

Todos os dias eram disponibilizados 100 gramas de ração e no dia seguinte pesava-se a ração 

restante para calcular a quantidade ingerida.  

O consumo de alimentos foi calculado como gramas de ingestão diária de 

alimentos dividido pelo peso corpóreo em gramas e o consumo de água foi calculado como 

volume em mL de ingestão diária de água dividido pelo peso corpóreo, adaptado de Zhou et 

al.32. O ganho de peso foi obtido pela diferença entre o peso após o tratamento e o peso 

imediatamente antes do tratamento. O coeficiente de eficácia alimentar foi determinado pela 

relação entre a variação de peso dos animais (Peso após o tratamento - Peso antes do 

tratamento) e o alimento consumido por estes no período experimental49. 

O peso, a água ingerida (em mL), o consumo de água (mL de água/ peso corpóreo 

em gramas), a ingestão de ração (em gramas) e o consumo de ração (gramas de ração/ peso 

corpóreo em gramas) foram comparados entre os grupos e dentro de cada grupo antes e após o 

início do tratamento. 
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2.3 Avaliação laboratorial: hematológica e bioquímica  

No dia 28° dia do tratamento, os animais foram anestesiados com isofluorano em 

caixa de indução. O sangue foi colhido por punção cardíaca sob anestesia geral inalatória. 

Sequencialmente, realizou-se eutanásia por aprofundamento anestésico. As amostras de 

sangue foram acondicionadas sob refrigeração e ao final da colheita encaminhadas para 

análises hematológicas e separação do plasma e soro para análises bioquímicas. 

 A avaliação hematológica foi realizada pelo analisador hematológico ABC VET 

do LabClin Vet da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ)/UFG. O soro obtido foi utilizado 

para a determinação dos analítos séricos: alanina amino transferase (ALT) (método cinético 

UV – IFCC), aspartato amino transferase (AST) (método cinético UV – IFCC), colesterol 

total (enzimático-trinder), creatinina (metodologia labtest), fosfatase alcalina (Bowers e Mc 

Comb modificado), HDL (surfactante seletivo), LDL (surfactante coletivo), VLDL (fórmula 

de Friedwald), triglicérides (enzimático-trinder) e ureia (método enzimático UV). Para a 

análise utilizou-se reagentes comerciais (Labtest Diagnóstica®, Lagoa Santa, Minas Gerais) e 

um analisador bioquímico automático (CM-250, Wiener Lab®, Rosário, Argentina).  

A glicemia foi mensurada semanalmente até no 21° dia de tratamento por meio de 

gota adquirida por punção na ponta da cauda utilizando glicosímetro (Roche – Diagnostics)88.  

 

2.4 Avaliação anatomopatológica 

Na necropsia, foram coletados fígado, rins e adrenais para avaliação histológica. 

As adrenais foram clivadas medialmente antes do processamento histológico. Foram 

realizadas as pesagens do fígado e da gordura abdominal e calculados as razões fígado/peso 

corpóreo e gordura abdominal/peso corpóreo. Foi considerado gordura abdominal, as massas 

relativas das gorduras visceral e retroperitoneal. As massas das gorduras foram normalizadas 

à massa do corpo com a seguinte fórmula: massa das gorduras (g)/ massa corporal (g)49. As 

carcaças permaneceram à -4oC no freezer do Biotério do Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública e depois foram cremadas na EVZ/UFG. 

Os tecidos coletados foram fixados em formalina tamponada à 10% por 24 horas, 

transferidos para álcool 70% por 7 dias e, então, processados para inclusão em parafina. Após 

o processamento histológico, os cortes de 5µm foram submetidos à técnica de coloração pela 

hematoxilina-eosina (HE) e ácido periódico de Schiff (PAS). O processamento e coloração 

foram realizados de acordo com a técnica de rotina do Laboratório de Histotécnica, 

Morfometria e Inovação do IPTSP/UFG.  
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Após a confecção das lâminas histológicas coradas em HE, os cortes histológicos 

das adrenais foram fotografados em com câmera Sony®, resolução 7.2 megapixels, fixada em 

estativa e mantida há uma distância constante de 15cm da lâmina histológica. Posteriormente, 

a área da adrenal fotografada em corte histológico foi determinada pela ferramenta freehand 

selections por meio do software Image J 1.32j (National Institutes of Health, USA). 

O fígado foi avaliado na coloração de HE quanto à hiperemia e lesões em 

hepatócitos e na coloração PAS avaliou-se a marcação do citoplasma de hepatócitos. O rim 

foi avaliado na coloração de HE quanto à hiperemia, presença de cilindros e lesões 

glomerulares e tubulares; e na coloração PAS avaliou-se a marcação de grânulos 

citoplasmáticos em células tubulares. O resultado das avaliações foi dado em escores como 

segue: 0 (ausência); 1 (discreta - presença em 10 a 30% do tecido); 2 (moderada - presença 

em 31 a 50% do tecido) e 3 (acentuada - presença acima de 51% do tecido). Para o escore de 

vacuolização de hepatócitos, considerou-se: 0 (ausente), 1 (presença de tumefação e 

microvacúolos), 2 (presença de micro e macrovacúolos), 3 (presença de macrovacúolos). As 

adrenais foram avaliadas quanto à redução de zonas do córtex e hiperemia. As lâminas foram 

avaliadas em microscópio Leica DMC 2900, por único avaliador, em objetivas de 20X para 

determinar escores e de 40X para confirmação de lesões. 

 

2.5 Análise dos dados 

Para todos os dados foi realizado teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov. Os 

dados que apresentaram distribuição normal foi realizada a análise de variância entre os 

grupos de tratamentos por meio de One-way ANOVA seguida de Newman-Keuls. Para as 

comparações entre os tempos antes e após o tratamento de um mesmo grupo empregou-se 

Teste t. Para análise entre os grupos de tratamento dos dados em escores da análise 

histológica aplicou-se o teste não paramétrico de Kruskal Wallis seguido de Dunn. 

Considerou-se dados com significância estatística quando o nível de significância foi de 5% 

(p<0,05). A análise estatística foi realizada com o software GraphPad Prism® versão 6.01 

para Windows, GraphPad Software, California, EUA. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Avaliação clínica 

Os grupos AMP (p>0,01) e AMP+MEL (p>0,01) apresentaram menor peso em 

relação aos demais grupos e não evidenciaram diferença estatística em relação ao período pré- 
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tratamento. Apesar de o grupo AMP ter reduzido significativamente a ingestão de ração após 

o início do tratamento (p=0,0007), o consumo de ração não foi significativamente diferente 

entre os grupos. Os grupos MEL, AMP e AMP+MEL apresentaram menor ganho de peso e 

menor coeficiente de eficácia alimentar, quando comparados ao grupo controle (MEL p>0,01; 

AMP p>0,00001; AMP+MEL p>0,00001), no entanto, o grupo MEL apresentou maior ganho 

de peso e melhor coeficiente de eficácia alimentar quando comparado aos grupos AMP 

(p>0,00001) e AMP+MEL (p>0,0001) (Tabela 1). 

O consumo de água aumentou significativamente no grupo SHAM e grupo AMP 

em relação ao grupo CON. Mas no grupo MEL e MEL+AMP o consumo de água foi 

semelhante ao grupo CON (Tabela 1). As avaliações do período pré-tratamento não 

apresentaram diferença estatística entre os grupos.  
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TABELA 1- Valores médios e desvios padrão pré e pós o início do tratamento de peso (em gramas), volume ingerido de água (em mL), consumo 

de água (mL de água/ peso corpóreo em gramas), ingestão de ração (em gramas) e consumo de ração (gramas de ração/ peso 

corpóreo em gramas) e valores médios e desvios padrão do ganho de peso (em gramas) e coeficiente de eficiência alimentar de ratos 

Wistar tratados com solução fisiológica, melatonina e acetato de medroxiprogesterona 

Grupos 
CON SHAM MEL AMP AMP + MEL 

Variáveis 

Peso 
Pré 285,7+ 33,22A 281,1+28A 283,3+23,24A 290+23,92A 278,9+29,55A 

Pós 351,7+33,99aB 350,3+29,23aB 332,9+31abB 301,4+24,93bA 296,7+31,22bA 

Ingestão de 

ração 

Pré 22,42+2,52 22,86+1,99 23,24+2,14 24,21+1,52A 23,69+3,74 

Pós 22,58+2,42 22,74+1,73 22,21+2,18 20,55+1,49B 20,45+2,56 

Consumo de 

ração 

Pré 0,07928+0,004A 0,08219+0,003A 0,08308+0,00A 0,08604+0,007A 0,08645+0,008A 

Pós 0,06957+ 0,002B 0,07191+ 0,003B 0,07074+0,002B 0,07336+ 0,01B 0,07049+0,003B 

Ganho de peso 66+14,27a 69,14+11,88a 49,57+13,38a 11,43+12,39b 17,86+14,1b 

CEA 0,1047+0,02 0,1084+0,02 0,0795+0,02a 0,0195+0,02b 0,0305+0,02b 

Volume de 

água 

Pré 36,97+2,55 41,5+3,82 42,38+8,42 41,31+3,72 39,4+6,65 

Pós 38,23+ 5,91 41,22+ 4,62 38,43+ 3,73 40,21+ 2,92 36,55+4,46 

Consumo de 

água 

Pré 0,132+0,02 0,1496+0,01A 0,1505+0,02A 0,1464+0,01 0,1449+0,02 

Pós 0,1175+ 0,01 0,1303+ 0,01aB 0,1226+ 0,01B 0,1426+ 0,02a 0,1263+ 0,01 

Nas linhas, as letras distintas minúsculas indicam diferenças significativas entre as variáveis (p<0,05) por meio da ANOVA e teste de comparações múltiplas 

de Newman-Keuls. Nas colunas as letras distintas maiúsculas indicam diferenças significativas pré e pós entre cada variável (p<0,05) por meio do teste de t. 

CON = Grupo Controle; SHAM = Grupo SHAM; MEL = Grupo Melatonina; AMP = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona; AMP+MEL = Grupo Acetato 

de Medroxiprogesterona + Melatonina; CEA = Coeficiente de eficiência alimentar. 
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3.2 Avaliação laboratorial 

 

Avaliação bioquímica  

Na avaliação da albumina, o grupo AMP e AMP+MEL apresentaram valores 

séricos significativamente maiores em relação ao grupo CON (p>0,0001 e p>0,001, 

respectivamente). O grupo AMP apresentou valor de ureia significativamente maior 

(p>0,00001), mas o grupo AMP+MEL não teve diferença significativa em relação aos grupos 

CON, SHAM e MEL (Tabela 2). 

O valor de triglicerídeos no grupo AMP+MEL foi menor em relação ao grupo 

AMP e não teve diferença estatística em relação aos grupos CON e SHAM, o que sugere a 

ação da melatonina neste parâmetro. O grupo AMP apresentou o maior valor de triglicerídeos 

estatisticamente diferente do grupo CON (p>0,01), enquanto o grupo MEL apresentou o 

menor valor e foi significativamente menor que os grupos AMP (p>0,0001) e AMP+MEL 

(p>0,01) (Figura 5, Tabela 2). 
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FIGURA 5- Valores séricos de triglicerídeos. As letras distintas indicam 

diferenças significativas entre as variáveis (p<0,05) por meio da 

ANOVA e teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls. 

CON = Grupo Controle; SHAM = Grupo SHAM; MEL = Grupo 

Melatonina; AMP = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona; 

AMP+MEL = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona + 

Melatonina. 
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TABELA 2 - Valores médios e desvios padrão das bioquímicas séricas de ratos Wistar tratados com solução fisiológica, melatonina e acetato de 

medroxiprogesterona 

Grupos CON SHAM MEL AMP AMP + MEL 

Variáveis 
 

    

Albumina (g/dL) 2,646+0,16 2,603+0,16 2,584+0,17 3,056+0,2a 2,925+0,15a 

P. Totais (g/dL) 6,008+0,79ab 6,643+0,69a 6,236+0,53ab 5,579+0,62b 6,107+0,6ab 

Globulina (g/dL) 3,294+0,71ab 3,886+0,84a 3,65+0,63a 2,522+0,57b 3,182+0,65ab 

AST (UI/L) 100,7+22,7 88,14+26,8 71,86+14,47 95,36+20,11 76,21+11,2 

ALT (UI/L) 58,58+11,96ab 51,29+9,34ab 47,5+9,88a 70,71+20,76b 62,36+12,68ab 

FA (UI/L) 167+78,49 151,6+20,52 141,9+16,34 239,4+131,8 224,3+117,8 

Ureia (g/dL) 32,3+4,01 37,43+4,15 35+2,5 49,43+5,65a 36,07+4,55 

Creatinina (mg/dL) 0,225+0,05ab 0,2936+0,06a 0,2529+0,09ab 0,2486+0,1ab 0,1457+0,07b 

Glicemia (g/dL) 102,2+7,68ab 109,4+7,48a 101,0+4,83ab 97,57+8,83b 99,71+7,29ab 

Triglicérides (mg/dL) 77,17+38,71a 51,71+18,17a 41,64+11,65 128,6+18,86b 93,07+57,98ab 

Colesterol (g/dL) 60,61+9,28 64,36+9,68 53,71+12,04 125,1+31,10a 94,73+22,4b 

HDL (g/dL) 39,22+7,6 40,05+8,06 34,61+9,09 76,86+20,24a 57,93+10,64b 

LDL (mg/dL) 11,05+3,67a 6,971+1,77b 7,486+2,14ab 7,457+0,71ab 7,793+3,01ab 

VLDL (mg/dL) 15,43+7,74ac 10,34+3,63ac 8,329+2,33a 25,71+3,77b 18,61+11,6bc 

Letras distintas indicam diferenças significativas entre as variáveis (p<0,05) por meio da ANOVA e teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls. CON 

= Grupo Controle; SHAM = Grupo SHAM; MEL = Grupo Melatonina; AMP = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona; AMP+MEL = Grupo Acetato de 

Medroxiprogesterona + Melatonina; ALT = alanina aminotransferase; AST = aspartato aminotransferase; FA = fosfatase alcalina; HDL= High 

Density Lipoprotein; LDL=; Low Density Lipoprotein VLDL= Very Low Density Lipoprotein 
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O tratamento com AMP induziu elevação de colesterol total e de HDL 

significativamente maior que os demais grupos: CON (p>0,00001), SHAM (p>0,00001), 

MEL (p>0,00001/p>0,001) e AMP+MEL (p>0,001). O tratamento de AMP+MEL reduziu o 

valor de colesterol total e de HDL em relação ao grupo AMP (p>0,001), mas 

significativamente maior que o grupo CON (p>0,001/ p<0,01). Em relação ao valor de 

VLDL, o grupo AMP também apresentou aumento significativo em relação ao grupo CON 

(p>0,01) e o grupo AMP+MEL, apesar de não ter evidenciado diferença entre o grupo AMP, 

não apresentou diferença significativa entre os grupos CON e SHAM. O grupo MEL 

apresentou VLDL significativamente menor que o grupo AMP (p>0,0001) e AMP+MEL 

(p>0,01) (Figura 6, Tabela 2). Desta forma, a melatonina demonstrou diminuir os níveis de 

triglicerídeos, colesterol e frações. 
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FIGURA 6- Valores séricos de colesterol total e frações. As letras distintas indicam diferenças 

significativas entre as variáveis (p<0,05) por meio da ANOVA e teste de comparações 

múltiplas de Newman-Keuls. CON = Grupo Controle; SHAM = Grupo SHAM; MEL = 

Grupo Melatonina; AMP = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona; AMP+MEL = 

Grupo Acetato de Medroxiprogesterona + Melatonina. 

 
 

Avaliação hematológica  

O grupo AMP e AMP+MEL evidenciaram valor significativamente maior de 

proteína total plasmática, de hemácias, hemoglobina e hematócrito em relação ao controle. O 

grupo MEL apresentou valor significativamente menor de PPT (p>0,0001) (Tabela 3). 

O tratamento com AMP evidenciou o menor valor de leucócitos totais 

(3614/mm3), estatisticamente inferior ao grupo CON (p>0,01). Já os grupos MEL e 
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AMP+MEL não apresentaram diferença estatística significativa com o grupo CON. Os grupos 

AMP e AMP+MEL apresentaram os menores valores de linfócitos absolutos (2051mm3 e 

2266mm3, respectivamente), sem diferença estatística significativa entre si, mas 

significativamente menor que os grupos CON (p>0,01) e MEL (p>0,01/p>0,001). O grupo 

AMP+MEL apresentou o menor valor de monócitos absolutos (27,43 mm3), 

significativamente menor que CON (p>0,001), mas sem diferença estatística significativa com 

os demais grupos (Tabela 3).  

Os grupos AMP e AMP+MEL apresentaram os maiores valores de segmentados 

relativo, sem diferença estatística significativa entre si, mas significativamente maiores que os 

grupos CON (AMP p>0,00001) e MEL (p>0,00001). O grupo AMP e AMP+MEL 

apresentaram os menores valores de linfócitos relativos, sem diferença estatística significativa 

entre si, mas significativamente menores que CON (p>0,0001) e MEL (p>0,00001/p>0,0001) 

(Tabela 3).  



30 
 

 
 

TABELA 3- Valores médios e desvios padrão dos hemogramas de ratos Wistar tratados com solução fisiológica, melatonina e acetato de 

medroxiprogesterona 

Grupos CON SHAM MEL AMP AMP + MEL 

Variáveis           

Proteína Plasmática 

Total 

6,8+0,91ad 6,486+0,32ab 6,086+0,39b 7,714+0,41c 7,314+0,32cd 

Hemácias 7,398+0,41 7,513+0,32 7,563+0,36 8,06+0,29a 8,193+0,18a 

Hemoglobina 14,83+0,66 14,91+0,47 15,07+0,62 16,56+0,75a 16,69+0,43a 

Hematócrito 45,5+2,17 45,71+1,25 46+2,16 49,86+1,57a 50,57+1,39a 

VCM 61,56+2,3 60,9+1,89 60,86+2,32 61,88+1,28 61,73+1,4 

CHCM 32,61+0,63 32,62+0,36 32,77+0,41 33,2+0,79 33+0,44 

Leucócitos Totais 7283+3667a 6686+2172ab 6257+1986ab 3614+1748b 3814+1161b 

Bastonetes Absoluto 17,5+42,87 13,43+35,53 0 0 27,29+27,49 

Segmentados Absoluto 1833+1135 1559+537,6 1348+582,5 1477+658,9 1465+373,1 

Eosinófilos Absoluto 77+66,7 78,71+58,25 113,4+83,2 30,14+21,81 28,29+21,86 

Linfócitos Absoluto 5236+2671 4972+1768 4724+1369 2051+1160a 2266+826,5a 

Monócitos Absoluto 129+85,7a 62,14+38,16ab 71+45,58ab 58,57+43,60ab 27,43+20,58b 

Letras distintas indicam diferenças significativas entre as variáveis (p<0,05) por meio da ANOVA e teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls. CON 

= Grupo Controle; SHAM = Grupo SHAM; MEL = Grupo Melatonina; AMP = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona; AMP+MEL = Grupo Acetato de 

Medroxiprogesterona + Melatonina; PPT = proteína total plasmática. 
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3.3 Avaliação Anatomopatológica 

 

Peso médio do fígado, gordura abdominal e área da adrenal 

O grupo AMP+MEL apresentou significativamente maior razão fígado/peso 

corpóreo quando comparado a todos os grupos (CON p>0,01; SHAM p>0,01; MEL p>0,001; 

e AMP p>0,01). O grupo AMP apresentou maior quantidade de gordura abdominal em 

relação ao controle (p>0,01), enquanto o grupo AMP+MEL reduziu a quantidade de gordura 

abdominal, sem diferença com os grupos CON e AMP. O grupo AMP apresentou maior 

relação gordura abdominal/peso significativamente diferente dos grupos COM, SHAM e 

MEL. O tratamento AMP+MEL reduziu a relação gordura abdominal/peso, sem diferença 

significativa em relação ao grupo SHAM. O grupo MEL teve relação gordura abdominal/peso 

sem diferença estatística com o grupo CON. 

Em relação à área da adrenal, os tratamentos AMP (p>0,0001) e AMP+MEL 

(p>0,001) apresentaram áreas menores em relação ao grupo CON (Tabela 4). 

 

TABELA 4 - Valores médio e desvio padrão do peso do fígado e gordura abdominal, área das 

adrenais e relações fígado/peso corpóreo e gordura abdominal/peso corpóreo 

de ratos Wistar tratados com solução fisiológica, melatonina e acetato de 

medroxiprogesterona 

Grupos CON SHAM MEL AMP AMP + 

MEL 

Variáveis           

X Fígado (g) 12,28+2,37 12,14+1,08 10,99+1.3 10,56+1,85 11,47+1,58 

X Fígado/ 

Peso 
3,469+0,39 3,466+0,12 3,29+0,15 3,483+0,3 3,863+0,29a 

X Gordura 

abdominal 

(g) 

5,867+1,99a 8,071+2,29ab 5,786+1.06a 9,614+2,39b 7,729+2,58ab 

X Gordura 

abdominal/ 

Peso  

1,657+0,48a 2,291+0,53ac 1,746+0,33a 3,165+0,59b 2,598+0,78bc 

Área adrenal 

(mm3) 
7,395+2,129a 6,448+1,069a 7,385+1,728a 2,779+1,159b 3,359+0,757b 

Letras distintas indicam diferenças significativas entre as variáveis (p<0,05) por meio da ANOVA e 

teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls. X = Média; CON = Grupo Controle; SHAM = 

Grupo SHAM; MEL = Grupo Melatonina; AMP = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona; 

AMP+MEL = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona + Melatonina. 
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Análise histológica 

  No fígado, verificou-se hiperemia de discreta à acentuada variando entre os 

grupos, de forma que o grupo AMP+MEL apresentou maior hiperemia com diferença 

estatística significativa com os grupos CON (p>0,001), SHAM (p>0,001) e MEL (p>0,01), 

mas sem diferença significativa com o grupo AMP (Tabela 5). Quanto à avaliação de lesão 

em hepatócitos, observou-se tumefação e presença de vacúolos intracitoplasmáticos de 

escores 2 e 3 (Figura 7) nos grupos AMP e AMP+MEL (p>0,0001/ p>0,01). No grupo AMP 

42,85% dos animais apresentaram vacuolização em escore 3 e no grupo AMP+MEL, 28,58% 

foram categorizados em escore 2 e 71,42% em escore 1, o que sugere redução da lesão 

hepática com o tratamento com melatonina. 

Na coloração com PAS, todas as amostras apresentaram marcação de membrana 

basal de vasos periportais e centrolobular e os hepatócitos apresentavam marcação 

citoplasmática variável entre os grupos. Nos grupos CON e SHAM, o citoplasma de 

hepatócitos da região centrolobular evidenciava coloração acentuada, periférica e finamente 

granular. Nos grupos MEL, AMP e AMP+MEL a marcação de hepatócitos era moderada a 

discreta (Figura 8), com diferença significativa em relação ao grupo CON (MEL p>0,0001; 

AMP p>0,01 e AMP+MEL p>0,01), mas sem diferenças entre si. 

 

TABELA 5- Médias ranqueadas dos achados histopatológicos de tecido hepático e renal, 

corados com hematoxilina e PAS, de ratos Wistar tratados com solução 

fisiológica, melatonina e acetato de medroxiprogesterona 

Grupos 
CON SHAM MEL AMP AMP + MEL 

Variáveis 

Fígado 
HE 

Hiperemia 11,5 11,5 14,36 19,43a 29,86a 

Vacuolização 10 10 11,86b 29,86a 24,71ab 

PAS Hepatócitos 29,5a 24,79ac 7,357b 14,21bc 13,36bc 

  Rim PAS Grânulos 9,5 16,79 16,79 21,64 21,64 

Letras distintas indicam diferenças significativas entre as variáveis (p<0,05) no teste de Kruskal Wallis 

seguido de teste de Dunn. HE = Hematoxilina; PAS = Ácido Periódico de Schiff; CON = Grupo 

Controle; SHAM = Grupo SHAM; MEL = Grupo Melatonina; AMP = Grupo Acetato de 

Medroxiprogesterona; AMP+MEL = Grupo Acetato de Medroxiprogesterona + Melatonina. 
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FIGURA 7 – Fotomicrografia de fígado de ratos, HE, 40x. A: Grupo Controle - Aspecto normal dos 

hepatócitos da região periportal. B: Grupo MEL - Aspecto normal dos hepatócitos da 

região periportal. C: Grupo AMP – Macrovacúolos intracitoplasmáticos (seta) em 

hepatócitos de escore 3. D: Grupo AMP+MEL – Microvacúolos intracitoplasmáticos 

(seta) em hepatócitos de escore 1. 

 

No rim corado com hematoxilina observou hiperemia de discreta à moderada 

variando entre os grupos, de forma que os grupos AMP e AMP+MEL apresentaram os 

maiores escores, mas com diferença estatística apenas com o grupo SHAM (AMP p>0,001; 

AMP+MEL p>0,01). Os grupos AMP e AMP+MEL apresentaram discreto acúmulo hialino 

homogêneo intratubular e/ou intraglomerular, o que não foi observado em nenhum outro 

grupo. Nos grupos CON, SHAM, MEL e AMP+MEL os glomérulos preenchiam toda região 

do espaço de Bowman, enquanto no grupo AMP, 85,71% das amostras evidenciaram discreto 

espaço livre na região de Bowman. Todos grupos apresentaram células tubulares com relação 

citoplasma:núcleo 1-2:1, luz tubular (túbulo-proximal) pouco evidente e acúmulos 

eosinofílicos intratubulares de discretos à moderados (cilindros). 
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FIGURA 8 – Fotomicrografia de fígado de ratos, PAS, 10x. A: Grupo CON – Marcação 

acentuada na periferia do citoplasma de hepatócitos centrolobulares (seta). B: 

Grupo MEL - Marcação ausente por PAS do citoplasma de hepatócitos 

centrolobulares.  C: Grupo AMP - Marcação moderada na periferia do citoplasma 

de hepatócitos centrolobulares (seta). D: Grupo AMP+MEL - Marcação discreta 

na periferia do citoplasma de hepatócitos centrolobulares (seta). 

 

Na coloração com PAS do rim, todas as amostras apresentaram marcação de 

membrana basal de túbulos, glomérulos, cápsula de Bowman e superfície de luminal de 

células tubulares marcados. Nas células tubulares houve marcação multifocal de grânulos 

citoplasmáticos que variou entre os grupos entre ausente, discreto e moderado, e apesar de 

não haver diferença estatística significativa, alguns animais do grupo AMP e AMP+MEL 

apresentaram grânulos mais evidentes e em maior quantidade. 

As adrenais dos grupos CON, SHAM e MEL apresentaram relação córtex:medula 

de 2:1, enquanto os grupos AMP e AMP+MEL apresentaram atrofia da zona fasciculada 

(Figura 9), alterando a relação córtex:medula (1:1). Adicionalmente, os grupos AMP e 

AMP+MEL apresentaram hiperemia moderada, espessamento da cápsula e poucas células da 

zona fasciculada com citoplasma acentuadamente tumefeito.  
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FIGURA 9 – Fotomicrografia de adrenal de ratos, HE, 10x. A: Grupo CON - Cápsula (c), zona 

glomerulosa (g), fasciculada (f) e reticular (r). B: Grupo SHAM - Cápsula (c), zona 

glomerulosa (g), fasciculada (f) e reticular (r). C: Grupo AMP - Cápsula (c), zona 

glomerulosa (g), fasciculada atrofiada (f), reticular (r) e medula (m). D: Grupo 

AMP+MEL - Grupo AMP - Cápsula (c), zona glomerulosa (g), fasciculada 

atrofiada (f), reticular (r) e medula (m). 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

As alterações clínicas, laboratoriais e achados de anatomopatológicos deste estudo 

foram avaliadas pela ótica da ativação de receptores de glicocorticoide por acetato de 

medroxiprogesterona e atenuação dessa ativação por melatonina. O uso da melatonina neste 

estudo não foi capaz de normalizar todos os parâmetros alterados pelo tratamento com acetato 

de medroxiprogesterona, mas melhorou parte deles, sugerindo sua ação em oposição à 

ativação de receptor de glicocorticoide pela progestina. 

Nesse estudo, o grupo SHAM se fez necessário para avaliar a influência da 

aplicação dos fármacos na ativação de receptores de glicocorticoides, pela possível liberação 
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de corticosterona durante o estresse causado pela aplicação das injeções. Neste contexto, vale 

ressaltar a proximidade das medidas de gordura abdominal do grupo SHAM com o grupo 

AMP+MEL e do grupo MEL com o grupo CON, sugerindo que a melatonina poderia atenuar 

alterações de estresse.  

O aumento de gordura abdominal, dos lipídeos, dos glóbulos vermelhos, dos 

neutrófilos e do consumo de água e a diminuição dos linfócitos encontrados nos ratos tratados 

com acetato de medroxiprogesterona são semelhantes às alterações encontradas em condições 

de excesso de glicocorticoides50. Esses achados sugerem que houve ativação de receptores de 

glicocorticoide pelo acetato de medroxiprogesterona.  

A redução das adrenais, por atrofia da zona fasciculada e conseguinte redução da 

relação córtex:medula, encontrada nos grupos AMP e AMP+MEL, reforça a ação 

glicocorticoide do acetato de medroxiprogesterona. Esse achado foi explicado por Seo et al.20 

quando afirma que o acetato de medroxiprogesterona pode induzir manifestações clínicas de 

hipercortisolismo no tecido periférico e ao mesmo tempo suprimir a esteroidogênese adrenal 

por feedback negativo sobre o hipotálamo e hipófise. Os glicocorticoides, além de diminuir a 

secreção de CRH, também suprimem a resposta hipofisária a este hormônio, reduzindo a 

liberação de ACTH, o hormônio responsável pelo crescimento do córtex adrenal, mais 

especificamente as zonas fasciculadas e reticular50. Yuasa-Shibasaki et al.51 também relataram 

a ocorrência de insuficiência adrenal secundária a hiperadrenocorticismo iatrogênico após 

retirada do acetato de medroxiprogesterona em mulher.  

O grupo AMP apresentou as maiores médias dos valores de colesterol, HDL, 

VLDL e triglicérides. Em ratos com o uso de AMP, a alteração em HDL é controversa, 

podendo estar diminuído48 ou aumentado52, como nesse estudo. Já em mulheres tratadas com 

AMP, apesar do aumento de colesterol, triglicérides, LDL e VLDL, o HDL diminuiu53. O 

tratamento com melatonina, no grupo AMP+MEL, conseguiu reduzir de forma significativa o 

aumento de colesterol total causado pelo acetato de medroxiprogesterona. Ação similar foi 

verificada em outros estudos, em que na dislipidemia causada pelo diabetes em ratos a 

administração de melatonina também diminuiu o colesterol54 e Mohammadi et al.31 

demonstraram em estudo de meta-análise que doses de melatonina maiores que 

8mg/pessoa/dia reduziram tanto colesterol quanto triglicérides. 

O uso da melatonina (grupo MEL) resultou nas menores médias dos valores de 

colesterol, HDL, VLDL e triglicérides, enquanto o grupo AMP apresentou as maiores médias 

desses lipídeos. Ao associar a melatonina com o acetato de medroxiprogesterona, houve 

diminuição dos valores de colesterol total, HDL, VLDL e triglicerídeos, sugerindo uma 
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atenuação da melatonina nos efeitos metabólicos dessa progestina. Em ratos diabéticos, a 

administração de melatonina controlou positivamente o metabolismo de todos lipídios, 

diminuido triglicerídeos, colesterol, LDL, VLDL e aumentando HDL 54. A diferença sobre o 

comportamento do HDL com uso da melatonina encontrado por Amin et al. em relação ao 

presente estudo, pode estar associado à maior dose de melatonina escolhida pelos autores. 

Além da melhora no perfil de lipídios, a melatonina também reduziu 

numericamente o acúmulo de gordura abdominal em relação ao grupo AMP. Em ratos idosos 

ou obesos tratados com melatonina, esta indolamina também diminuiu a gordura abdominal55-

57. Os glicocorticoides têm efeitos no tecido adiposo, na adipogênese e na função metabólica e 

endócrina do tecido adiposo. Com excesso crônico desse esteroide produzido 

sistematicamente ou através da conversão local no tecido adiposo, a gordura acumula-se em 

depósitos adiposos centrais e contribui para alterações metabólicas. Os depósitos intra-

abdominais são mais sensíveis aos glicocorticoides devido à alta expressão de receptores de 

glicocorticoides, o que justifica a expansão desse depósito58. De forma similar, no presente 

estudo, os ratos tratados com acetato de medroxiprogesterona, um agonista de receptor de 

glicocorticoide, apresentaram maior peso médio de gordura abdominal.  

A avaliação clínica de lesão hepática foi realizada através das atividades séricas 

de ALT e AST59. O uso crônico de acetato de medroxiprogesterona induz efeitos tóxicos no 

fígado60, podendo desencadear lesões degenerativas, necrose e hemorragia intersticial26, o que 

induz o aumento sérico de ALT e AST1. Nesse estudo, verificou-se que o grupo AMP 

apresentou o maior valor médio de ALT entre os tratamentos e, microscopicamente, 

verificou-se que a principal lesão presente era tumefação e macrovacuolizações características 

de acúmulo lipídico (esteatose). Essa alteração hepática também foi encontrada em ratas e 

ratos1,26,60 tratados com AMP. Estudos demonstram que a melatonina é capaz de diminuir 

alterações hepáticas causadas por agentes hepatotóxicos46,59,61, assim os achados do presente 

estudo sugerem uma ação hepatoprotetora da melatonina, haja vista os menores níveis de 

enzimas hepáticas e de lesão tecidual nos grupos tratados com melatonina.    

O grupo AMP+MEL apresentou maior peso hepático relativo o que pode ser 

justificado pela maior hiperemia do órgão. O acetato de medroxiprogesterona causa stress 

oxidativo no fígado62. De forma contrária, a melatonina, com seu efeito antioxidante, em 

lesões oxidativas causadas por isquemia e reperfusão hepática,  reduz a expressão de 

endotelina (substância vasoconstritora) e aumenta a disponibilidade de óxido nítrico 

(substância vasodilatadora)63. Essa prevalência do efeito vasodilator pode justificar a maior 
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hiperemia do grupo AMP+MEL, em que a melatonina diante de um evento oxidativo causado 

pelo acetato de medroxiprogesterona induziu maior vasodilatação. 

Considerando o grupo controle como a normalidade de marcação de PAS, a 

diminuição de marcação nos hepatócitos do grupo MEL pode ser explicada por dois 

mecanismos: aumento do glucagon pela melatonina64 e aumento da atividade física induzida 

pela melatonina65, o que estimula a quebra do glicogênio. O grupo AMP também diminuiu o 

glicogênio hepático, assim como encontrado por Nanda & Kumer66, o que pode ser explicado 

pelo menor consumo de alimentos e catabolismo. 

Neste estudo, o grupo AMP e AMP+MEL apresentaram menor ganho de peso 

quando comparados com o controle. Existem achados paradoxos sobre o uso dos 

glicocorticoides e a ingestão de alimentos associados ao ganho de peso. Em seres humanos, e 

cães tratados com glicocorticoides ou com produção endógena elevada dos mesmos, ocorre 

aumento de apetite com ganho de peso67-69. Por outro lado, em ratos, o estresse e altos níveis 

de cortisol, levam à redução do apetite com perda de peso70. Os efeitos do cortisol devem-se à 

ativação do seu receptor, desta forma, considerando a capacidade de ligação de algumas 

progestinas a esse receptor, em ratos, é esperada a diminuição do ganho de peso com o uso de 

acetato de medroxiprogesterona71,72. Entretanto, é possível que este efeito esteja relacionado à 

dose, ao tempo de administração e/ou ao sexo, pois existe relato de que administração de 

doses menores da progestina culminou com aumento do peso corporal de rata 48. Juntamente 

ao menor ganho de peso, o maior valor de uréia do grupo AMP pode estar associado à maior 

catabolismo muscular, uma vez que os glicocorticoides estimulam a proteólise muscular50. 

No grupo AMP observou-se redução da ingestão de ração de forma 

estatisticamente significativa em relação aos outros tratamentos, inclusive em relação ao 

grupo AMP+MEL, evidenciando que o tratamento com melatonina foi positivo em relação a 

este efeito da progestina. De maneira similar, demonstrou-se em ratos que o estresse diminuíu 

a ingestão de alimentos70, assim como em peixes, e nestes o uso da melatonina reverteu esse 

efeito44. O coeficiente de eficácia alimentar determina quanto um grama do alimento ingerido 

é convertido em aumento de peso corporal49, ou seja, quanto maior este coeficiente maior a 

probabilidade para ganho de peso.  

Terrón et al.65 verificou que ratos tratados com melatonina, diminuíram o ganho 

de peso sem diminuir ingestão de comida e de água, o que provavelmente ocorreu pelo 

aumento da atividade noturna. Outro estudo, apesar de observar menor ganho de peso nos 

ratos tratados com melatonina em relação ao grupo controle, também não observou alteração 

na ingestão de alimentos44. Neste trabalho, a atividade não foi monitorada, mas o ganho peso 
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dos animais tratados foi menor que os grupos não tratados, mesmo com a ingestão de ração 

igual, o que diminuiu o coeficiente de eficiência alimentar. No entanto, os animais tratados 

com acetato de medroxiprogesterona apresentaram menor conversão alimentar, fortemente 

associada ao maior catabolismo.  

O grupo AMP apresentou a menor média de linfócitos e aumento de neutrófilos, 

alterações estas descritas como causadas pela ativação de receptor de glicocorticoide50. Os 

glicocorticoides são potentes agentes imunossupressores com ações complexas em células 

imunes evocando principalmente os seguintes efeitos: indução da apoptose, alteração do 

destino da diferenciação, inibição da liberação de citocinas e inibição da migração celular73. 

Em humanos, foi visto que o acetato de medroxiprogestrona reprime genes inflamatórios em 

linfócitos e monócitos de forma dose-dependente através de receptor de glicocorticoide25. 

Neste estudo a melatonina (AMP+MEL) não foi capaz de reverter de forma significativa os 

efeitos glicocorticoides do grupo AMP em leucócitos, apesar de parecer ter melhorado o perfil 

de linfócitos. A melatonina pode ser benéfica na redução da imunossupressão mediada por 

receptor de glicocorticoide por apresentar ação antioxidante e prevenir apoptose30. Em células 

de humanos e ratos in vitro a melatonina foi capaz de proteger os linfócitos T  da apoptose74.  

No presente estudo, o uso de AMP diminuiu a globulina e aumentou a albumina, 

sem alterar a proteína total sérica. Bakry & Abu-Shaeir1 também observaram diminuição da 

globulina, mas também das proteínas totais e albumina. A redução desta última foi atribuída à 

disfunção hepática, o que não ocorreu de forma equivalente no presente estudo. Ao adicionar 

a melatonina no tratamento (AMP+MEL), apenas a globulina se aproximou da normalidade 

do grupo controle, sem alterar a albumina. O comportamento da globulina em relação aos 

tratamentos foi semelhante ao comportamento dos linfócitos, sugerindo que possivelmente as 

imunoglobulinas diminuíram com a diminuição dos linfócitos e se reestabeleceram com o 

aumento dos mesmos.  

O grupo AMP teve maior consumo de água, o que pode ser explicado por um 

mecanismo secundário, uma vez que a ativação do receptor de glicocorticoide diminui a 

produção de hormônio antidiurético causando poliúria e, consequentemente, polidipsia 

secundária75. Entretanto, estudos com a quantificação da produção urinária são necessários 

para a melhor avaliação desse dado. O consumo de água do grupo MEL foi similar ao 

controle, assim como observado por Terrón et al.65, que verificou que ratos tratados com 

melatonina não alteraram o consumo de água. Entretanto, ao associar a melatonina no 

tratamento de AMP, o efeito de polidipsia foi anulado, demonstrando outra provável ação da 

melatonina em receptores de glicocorticoide.  
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O tratamento com melatonina em ratos submetidos à acetato de 

medroxiprogesterona se mostrou benéfico por atenuar parte das alterações desfavoráveis 

causadas por essa progestina. Acredita-se que a melatonina tenha atuado diminuindo a 

ativação do receptor de glicocorticoide pelo acetato de medroxiprogesterona, uma vez que as 

alterações corrigidas pela melatonina fazem parte das ações glicocorticoides dessa 

progestina1,12,20. Assim, em tratamentos crônicos com essa progestina, a melatonina pode ser 

indicada para reduzir os efeitos colaterais do acetato de medroxiprogesterona. 

Adicionalmente, segundo Faddah et al.62, o uso do acetato de medroxiprogesterona pode ser 

muito mais seguro quando associado com antioxidantes, sendo a melatonina uma opção eficaz 

para lesões hepáticas76. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Em ratos machos, nas doses testadas, o AMP causa efeitos compatíveis com a 

ativação de GR ao diminuir as adrenais, o peso corporal final, o ganho de peso, a eficiência 

alimentar e o número de linfócitos; e por aumentar a gordura abdominal, o consumo de água, 

colesterol, VLDL, triglicerídeos, hemácias, hemoglobina e hematócrito. Enquanto a 

melatonina em associação com AMP se mostrou benéfica por reduzir significativamente os 

valores de consumo de água e colesterol total, além de aproximar da normalidade o peso 

corporal final, ganho de peso, a eficiência alimentar, o número de linfócitos, a gordura 

abdominal, VLDL e triglicérides, sugerindo uma diminuição da ativação do receptor de 

glicocorticoide. 
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CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em ratos machos, nas doses testadas, o acetato de medroxiprogesterona (AMP) 

causa efeitos compatíveis com a ativação de receptores de glicocorticoides e a melatonina 

conseguiu atenuar parte deles. Durante o experimento não foram observados efeitos adversos 

deste hormônio. A associação da melatonina ao tratamento com AMP se mostrou benéfica por 

atenuar as alterações do perfil lipídico, a lesão hepática, a gordura abdominal e a ingestão 

hídrica. Na dose utilizada a melatonina não diminuiu as alterações leucocitárias e também não 

apresentou efeitos colaterais. Alguns parâmetros, como a ALT, numericamente, pareceriam 

melhorar, porém sem diferença estatística, o que pode ter ocorrido pelo número pequeno de 

animais utilizados.    

 No intuito de melhor avaliar a ação e os efeitos da AMP seria importante no 

presente estudo ter realizado a dosagem sérica dos hormônios envolvidos (AMP, melatonina, 

corticosterona e progesterona), além da marcação de seus respectivos receptores nos tecidos 

envolvidos (fígado, tecido adiposo, rim e leucócitos) através de imuno-histoquímica ou 

western blot, por exemplo. Com isso, também seria possível avaliar quanto a melatonina pode 

prejudicar o efeito desejado do tratamento com a progestina (como efeito contraceptivo ou 

reposição hormonal), já que neste estudo não foram estudados seus efeitos em receptores de 

progesterona. 

A criação de um grupo SHAM se deu na tentativa de avaliar as diferenças 

causadas pelo estresse de aplicação diária da injeção. Neste estudo, utilizou-se solução salina 

que pode não ter sido totalmente inerte, assim seria mais adequado o uso de água de injeção. 

Esse grupo seria de menor importância caso fossem utilizados implantes com liberação 

gradativa das medicações. 

A utilização de ratos machos foi escolhida na tentativa de minimizar as alterações 

causadas pela ativação do receptor de progesterona, uma vez que nas fêmeas este interferiria 

em mais fenômenos que nos machos. A escolha do AMP como glicocorticoide partiu da 

intenção inicial em desenvolver um modelo experimental para o hiperadrenocorticismo 

atípico em cães, que pode ser causado pelo aumento do precursor esteroidal 17-

hidroxiprogesterona cursando com alterações clínicas e laboratoriais compatíveis essa 

enfermidade, mas com concentrações de cortisol dentro do intervalo de referência para essa 

espécie. Entretanto, na dose e tempo realizado este não se mostrou um modelo adequado, uma 

vez que os ratos não apresentaram as manifestações clínicas características da doença, como a 

polifagia e o ganho de peso. Por outro lado, o tratamento utilizado apresentou alterações 



47 
 

laboratoriais encontradas em mulheres em uso crônico de AMP, como os distúrbios lipídicos, 

apesar da diferença entre as frações HDL e LDL que ocorreram de forma contrária. 

O uso da melatonina no HAC atípico e na Alopecia X, enfermidades que muitas 

vezes estão correlacionadas com o aumento da 17-HOP, não é consenso na literatura 

consultada. Por esses motivos optou-se pela melatonina para atenuar os efeitos do AMP. Os 

benefícios encontrados com o uso da melatonina no fígado e metabolismo lipídico neste 

estudo, abre perspectivas farmacológicas para seu uso em doenças que cursam com o excesso 

de glicocorticoides clássicos (Síndrome de Cushing), excesso de progestinas com intensa ação 

em receptores de glicocorticoide (hiperadrenocorticismo atípico em cães), aumento da 

sensibilidade a esses esteroides (como é sugerido na síndrome metabólica) e até para 

minimizar os efeitos colaterais do uso crônico de AMP. Entretanto, são necessários mais 

estudos para avaliar a ação da melatonina nos outros receptores esteroidais em diferentes 

tecidos, uma vez que eles possuem modo de ação semelhante é possível que a melatonina 

interfira na ação destes assim como em GR. Também é necessário avaliar qual seria a dose 

terapêutica eficaz para o controle dos efeitos indesejados da ativação de GR e qual o 

mecanismo envolvido nessa proteção. 
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ANEXO A - Aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
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