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La théorie est l’hypothèse vérifiée après
qu’elle a été soumise au contrôle du
raisonnement et de la critique. Une
théorie,

pour

rester

bonne,

doit

toujours se modifier avec le progrès de
la science et demeurer constamment
soumise à la vérification et la critique
des faits nouveaux qui apparaissent. Si
l’on considérait une théorie comme
parfaite, et si on cessait de la vérifier
par

l’expérience

scientifique,

elle

deviendrait une doctrine
Claude Bernard (1813 – 1878)

RESUMO
Carmo-Buonfiglio D. Estudo da síntese de melatonina em retinas de ratos Wistar diabéticos
[tese (Doutorado em Fisiologia e Biofísica)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo; 2010.
A retina está envolvida no sistema sincronizador endógeno assegurando o ajuste de suas
funções às mudanças diárias na intensidade de luz. Como resultado, muitos fenômenos foram
descritos sendo rítmicos. A síntese de melatonina na retina ocorre de maneira circadiana na
camada fotorreceptora, e age localmente como um neuromodulador promovendo a adaptação
fisiológica da retina ao escoto-período. Sabendo-se que o estresse oxidativo, decorrente da
hiperglicemia, é um dos principais fatores que contribui com o desenvolvimento da
retinopatia diabética, que a melatonina é conhecida por ser um dos maiores antioxidantes
naturais e que há ainda uma escassez de dados na literatura sobre a síntese do referido indol
mediante o quadro de diabetes, o objetivo do presente trabalho foi avaliar na retina de animais
diabéticos o conteúdo de melatonina e as enzimas envolvidas em sua via de síntese ao longo
das 24 horas. Para isso, ratos Wistar mantidos em biotério com ciclo claro-escuro de 12h/12h
tiveram o quadro diabético induzido por STZ (60mg/kg, i.p.). Os animais diabéticos tratados
com insulina receberam subcutaneamente 2U de insulina de liberação lenta no começo do dia
e no começo da noite receberam 4U, sendo 2U de insulina regular mais 2U de insulina de
liberação lenta, totalizando 6U por dia durante os três dias. Os animais foram sacrificados 3
dias pós-indução a cada 3 horas ao longo das 24 horas. Os resultados encontrados mostraram
uma significante redução no conteúdo de melatonina nas retinas dos animais diabéticos
devido à diminuição de atividade da enzima AANAT e o tratamento com insulina foi eficaz
em restabelecer ambos os parâmetros. Presume-se que a diminuição da atividade da AANAT
seja um reflexo da redução no conteúdo de AMPc, já que o AMPc regula a estabilidade desta
enzima por ativar PKA e esta, por sua vez, fosforila AANAT protegendo-a da degradação
proteassomal, refletindo dessa forma na síntese de melatonina. As outras enzimas (TPH e
HIOMT) envolvidas na síntese de melatonina não foram afetadas em 3 dias do início do
quadro diabético, assim como a expressão gênica do transportador de glicose e do receptor de
insulina. Mediante a esses dados, pode-se supor que as retinas dos animais diabéticos estão
mais vulneráveis aos danos decorrentes do quadro diabético, já que a proteção antioxidante da
melatonina está diminuída. Na patologia como o diabetes Mellitus o aumento do estresse
oxidativo, devido ao aumento na geração de espécies reativas de oxigênio, combinado com a
diminuição da proteção antioxidante da melatonina, pode, possivelmente, ter um papel no
desenvolvimento da retinopatia diabética.
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