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RESUMO 

 

Silva JA. Ritmos circadianos em ratos ganglionectomizados e pinealectomizados: um estudo 

molecular e comportamental. [tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

A melatonina (MEL), hormônio sintetizado pela glândula pineal apenas durante a noite, é um 

marcador circadiano interno. A sua produção depende de uma via neural temporizada pelos 

núcleos supraquiasmáticos (NSQs), que culmina na liberação rítmica noturna de noradrenalina 

na pineal, através de fibras simpáticas vindas do gânglio cervical superior (GCS). Sabendo que 

a pineal é essencialmente rítmica, foram estudados o oscilador molecular da glândula pineal de 

ratos após a remoção do GCS (GCSx) e seus efeitos nos osciladores moleculares do fígado e 

do NSQ. A GCSx alterou o oscilador molecular da pineal, além de reduzir e tornar arrítmica a 

via de síntese de MEL. O fígado, um oscilador periférico, manteve a robustez de seu oscilador, 

enquanto que o NSQ, oscilador central, teve sua expressão alterada, tanto no grupo GCSx, 

quanto após a remoção da pineal (PINX). O NSQ coordena os ritmos de atividade motora e 

temperatura, os quais exibiram alterações após a GCSx, sendo tais alterações ainda mais 

intensas após a PINX, com a redução da temperatura e aumento da atividade motora ao longo 

do tempo. Em conjunto, esses dados demonstram a complexidade do sistema circadiano e a 

importância da inervação simpática da pineal para direta ou indiretamente mantê-lo inalterado. 

 

Palavras-chave: Melatonina. Glândula pineal. Ganglionectomia. Pinealectomia. Ritmos 

biológicos. Genes relógio. Temperatura. Circadiano. Diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Silva JA. Circadian rhythms in ganglionectomized and pinealectomized rats: a molecular and 

behavioural study. [Ph. D. thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

Melatonin (MEL), a hormone synthesized by the pineal gland on the dark phase, is an internal 

circadian marker. Its production relies on a neural pathway timed by suprachiasmatic nuclei 

(SCN), which ends with the rhythmic release of norepinephrine by sympathetic fibers from the 

superior cervical ganglia (SCG). Since the pineal gland is essentially a rhythmic structure, the 

aim of this study was to evaluate the molecular clock of pineal gland after the superior cervical 

ganglia ablation (SCGx) and its effects on liver and SCN molecular clocks. The SCGs modified 

the molecular clock of pineal gland and, in addition, the MEL synthesis pathway was decreased 

and became arrhythmic. Besides that, the molecular clock of liver maintained its robustness, 

while the SCN's, the master clock, was changed in SGCx and after pineal removal. The SCN 

coordinates the rhythms of motor activity and temperature. Those are changed after SCGx, 

although the removal of pineal gland had changed them more, decreasing the temperature and 

increasing motor activity over the time. Together, these data show the complexity of the 

circadian system and the relevance of pineal sympathetic innervation to, direct or indirectly, 

maintain it unaltered. 

 

Keywords: Melatonin. Pineal Gland. Ganglionectomy. Pinealectomy. Biological Rhythms. 

Clock genes. Temperature. Circadian. Daily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Os ritmos 
 

Os ritmos biológicos estão presentes em todos os níveis de organização dos seres vivos, 

uma adaptação evolutiva que parece vir desde os primórdios.  

Os ciclos geofísicos estão presentes na Terra desde a sua constituição. E por bilhões de 

anos, ao girar ao redor de seu próprio eixo, há na Terra um regime cíclico de seus parâmetros 

geofísicos, como luz, temperatura e regime de marés. A matéria viva surgiu nesse ambiente 

rítmico, que exercendo uma importante pressão seletiva, contribuiu para a organização temporal 

dos seres vivos como vemos hoje (1). Antecipar tais alterações cíclicas permitiu aos seres vivos 

otimizar sua fisiologia e seus comportamentos garantindo-lhes a sobrevivência através da 

seleção natural. 

Essa ideia de antecipação temporal dos seres vivos, demorou a ser aceita pelos cientistas 

e estudiosos. O primeiro relato escrito sobre observações acerca de ritmos biológicos é antigo 

e data de 400 a.C., quando Andróstenes descreveu a abertura e fechamento cíclicos da folha do 

tamarindeiro (Tamarindus indica). E apesar de a história da cronobiologia não se dar de forma 

linear, por muitos séculos, o pensamento vigente era de que tal expressão de ritmicidade nos 

organismos se dava apenas em resposta às oscilações do meio ambiente.  

O primeiro a se opor publicamente a essa ideia foi Jean Jacques d’Ortous de Mairan, 

um astrônomo francês do século XVIII. Ao ver o movimento que sua planta fazia ao longo do 

dia, questionou-se sobre os efeitos causados pela ausência do estímulo ambiental de variação 

de luz. Sendo assim, de Mairan colocou a Mimosa pudica em uma caixa preta, a qual deixou 

na escuridão de seu porão. Mesmo na ausência de estímulos ambientais ele observou que a 

planta continuava se movimentando, e surpreendentemente, a abertura das folhas continuava 

coincidindo com o dia, enquanto que o fechamento coincidia com a noite. Como se, de alguma 

maneira, a planta fosse capaz de prever o ciclo ambiental mesmo sem ser exposta a ele. Ao 

expor sua teoria na Academia Real de Ciências em Paris, foi duramente criticado. Outros 

cientistas seguiram-se a ele, tentando provar que o ritmo biológico é gerado endogenamente. 

Complementando seu trabalho, em 1832, Augustin Pyrame de Candolle, um botânico suíço 

concluiu que essa mesma planta, quando privada de estímulos externos, abriam as suas folhas 

de 1 a 2 horas (h) mais cedo a cada dia. Apesar de não ser completamente compreendido na 

época, isso demonstrou que as plantas possuem um período endógeno, que apesar de próximo, 

não é igual ao do claro-escuro ambiental que é de 24 h. Compartilhando desse pensamento, 



 

Darwin também acreditava que a movimentação das folhas das plantas era uma característica 

inerente ao organismo, e não apenas uma resposta a um estímulo ambiental (2,3). 

Esse pensamento só ganhou força na primeira metade do século XX, com os 

experimentos feitos com abelhas por August Forel (físico suíço), Ingeborg Beling (etologista 

alemão) e pelo grupo dirigido por Karl Ritter von Frisch (etologista alemão) (2). E a partir de 

então, uma série de importantes estudos para a cronobiologia foram realizados, fundamentando 

ainda mais essa área da ciência que era considerada mística.  

Entender, portanto, que os ritmos biológicos são gerados internamente é de fundamental 

importância para compreendê-los. E por ter se desenvolvido em um ambiente com flutuações 

constantes, esse oscilador interno passou a se ajustar a tais estímulos rítmicos do ambiente toda 

vez que eles acontecem. Esse ajuste a cada ciclo é o que mantém a sincronização dos osciladores 

biológicos do organismo com o meio ambiente (4). Os fatores ambientais capazes de ajustar 

essa ritmicidade endógena são chamados, na cronobiologia, de zeitgebers, proveniente do 

alemão, essa expressão significa “doador de tempo”. O zeitgeber mais potente na natureza é o 

ciclo de iluminação ambiental, porém outros eventos ambientais periódicos também são 

marcadores de tempo importantes, como os ciclos de temperatura, alimentação e outros (5).  

Classificados de acordo com sua frequência, se o ritmo ocorre a cada 24 ± 4 h, ele é 

chamado circadiano. Os ultradianos são os ritmos com período menor que 20 h, enquanto que 

os infradianos são os que tem períodos maiores que 28 h (4). Em mamíferos o sistema 

circadiano é composto por três elementos: uma via de entrada (representada pela informação 

ambiental que chega ao sistema do indivíduo), um marcapasso central (que em mamíferos é o 

núcleo supraquiasmático (NSQ), sincronizado pela informação ambiental e que promove a 

sincronização de outras estruturas) e a via de saída (representada pela ritmicidade dos processos 

fisiológicos e comportamentais do organismo) (6).  

A manutenção desse sistema se dá por uma relação estável entre o ritmo endógeno do 

organismo e os zeitgebers, e pela relação de fase mantida entre os diferentes processos 

biológicos rítmicos dos seres, o que garante a organização da ordem temporal interna do 

indivíduo. Alterações nessas relações de fase, podem levar à dessincronização, que quando 

mantida por muito tempo pode acarretar em desorganização da ordem temporal interna do 

organismo. Muitos trabalhos têm demonstrado que a sua manutenção é fundamental para a 

saúde e sua alteração pode levar a patologias. A Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(International Agency for Research on Cancer -IARC) considerou a ruptura do sistema 

circadiano um provável agente carcinogênico (7), dentre as evidências viu-se que lesar o NSQ 

aumentou a velocidade de crescimento tumoral em camundongos (8) e que alterações em genes 



 

envolvidos na manutenção da ritmicidade impedem a supressão de tumores e modulam o risco 

de desenvolvimento do câncer (9–12). Além disso, a desregulação do sistema circadiano 

também parece estar relacionado com alterações do padrão alimentar e de parâmetros 

metabólicos que podem promover quadros de obesidade e diabetes (13–16), mesmo quando o 

indivíduo ainda está sendo gerado pela sua mãe (17). 

Portanto, a presença de marcadores temporais, internos e externos, é fundamental para 

que não haja tal ruptura. Além da temperatura e do cortisol, outro importante marcador temporal 

interno é a melatonina, hormônio sintetizado durante a noite pela glândula pineal. 

 

1.2 A glândula pineal e seu hormônio melatonina 

 

O hormônio melatonina é produzido e secretado pela glândula pineal, presente em 

diversas classes de vertebrados. Sua localização varia de acordo com a espécie em questão. Em 

humanos, o órgão pineal se encontra na região central do encéfalo, especificamente no 

epitálamo, entre as comissuras habenulares e posterior (18), diferentemente do que é visto em 

roedores, nos quais é dividida em três partes: pineal profunda (entre as comissuras habenular e 

posterior, delimitando o recesso pineal), pedúnculo pineal e pineal superficial (19) (Figura 1), 

formando o complexo pineal.  

 

Figura 1 – Glândula pineal de ratos 

 

Representação gráfica de encéfalo de ratos, com ênfase na glândula pineal e suas porções: pineal superficial (seta 

vermelha), pedúnculo pineal (seta verde) e pineal profunda (seta azul).  

Adaptado de (20). 

 

Apesar das diferenças encontradas na anatomia desse órgão, a constituição histológica 

da glândula pineal permanece a mesma nas diferentes espécies. Por volta de 80% de sua 

estrutura é composta por pinealócitos, mas também apresenta células gliais (das quais algumas 

são astrócitos) e tecido conjuntivo (18). 



 

Interessantemente, a melatonina é um hormônio ubíquo, presente em quase todos os 

seres vivos de procariotos e eucariotos (21). Em mamíferos, a produção de melatonina é 

circadiana e se dá exclusivamente durante a noite (22–24), independentemente do ciclo de 

atividade e repouso da espécie,  garantindo seu papel como sinalizador temporal interno.  

Muitas são as funções atribuídas à melatonina, entre elas estão a capacidade de 

sequestrar radicais hidroxilas (25), ser um importante antioxidante natural (26), mobilizar 

mecanismos reparadores do DNA, regular processos biológicos como atividades de enzimas, o 

transporte de elétron na mitocôndria e processos de apoptose (21), ajustar o ciclo sono/vigília, 

auxiliar o sistema imunológico e, principalmente, participar da organização temporal de ritmos 

biológicos, sendo um importante sincronizador circadiano e sazonal (18,27). 

A sincronização da produção de melatonina ao ciclo de iluminação ambiental depende 

de uma via neural que culmina na inervação simpática da glândula pineal (27,28). Essa via 

regulatória se inicia nos núcleos paraventriculares do hipotálamo (PVH), passando pela coluna 

intermédio lateral da medula espinhal (IML), de onde partem projeções pré- ganglionares para 

o gânglio cervical superior (GCS). A partir dessa estrutura, fibras simpáticas se projetam e, 

através do nervo carotídeo interno que, seguindo-se como nervo conário, inerva a glândula 

pineal liberando noradrenalina em seu interstício (27–30) (Figura 2), sendo esse o principal 

estímulo para a síntese de melatonina.  

Essa via acima mencionada é temporizada pelo oscilador central, o NSQ, que está 

sincronizado, através de uma via retino-hipotalâmico, ao ciclo de iluminação ambiental, 

garantindo que a produção de melatonina se dê exclusivamente durante a noite (24,31).  

 

Figura 2 – Via neural de regulação da produção de melatonina 

 

Representação gráfica da via neural que regula a produção de melatonina através da liberação de noradrenalina no 

interstício glandular da pineal. Essa via neural é temporizada pelo núcleo supraquiasmático, que por sua vez está 

sincronizado pelo ciclo de iluminação ambiental graças às informações captadas pela retina e projetadas através 



 

da via retino-hipotalâmica até o NSQ. (VRH): via retino-hipotalâmica; (NSQ): núcleo supraquiasmático; (PVH): 

núcleo paraventricular do hipotálamo; (IML): Coluna intermédiolateral da medula espinhal; (GCS): gânglios 

cervicais superiores; (RCI): ramos carotídeos internos; (NC): nervos conários; (P): glândula pineal.  

Modificado de (32). 
 

Uma vez liberada no interstício glandular, a noradrenalina interage com seus receptores 

adrenérgicos. Quando ativado, o adrenorreceptor β1 promove, através da mediação da proteína 

G estimulatória, o aumento da quantidade intracelular de monofosfato cíclico de adenosina 

(AMPc) pela ativação da enzima adenilato ciclase (AC). Esse mecanismo é potencializado pela 

ativação do adrenoreceptor α (α1B). Quando isso acontece, sua proteína Gq ativa a fosfolipase 

C, que hidrolisa os fosfoinositídios de membrana, produzindo diacilglicerol (DAG) e trifosfato 

de inositol (IP3). O IP3, ao se ligar com seus receptores do retículo endoplasmático, induz a 

liberação de cálcio dessas organelas, aumentando sua concentração intracelularmente. Esse 

aumento de cálcio é caracterizado por um pico seguido de um platô. O cálcio e o DAG são 

importantes, pois serão os responsáveis por ativar a proteína quinase C (PKC), potencializando 

o aumento de AMPc. O cálcio intracelular e o AMPc são de fundamental importância na síntese 

de melatonina, pois irão participar da ativação da arilalquilamina-N-acetiltransferase 

(AANAT), enzima passo limitante da síntese de melatonina, como descrito posteriormente (33–

37). 

 A produção de melatonina se dá através de uma via catalítica, na qual a primeira enzima 

é a triptofano hidroxilase (TPH). Essa enzima é responsável por hidroxilar o aminoácido 

triptofano, transformando-o em 5-hidroxitriptofano (5-HTP). Tal substância é então 

descarboxilada pela descarboxilase de L-aminoácido (LAAD), dando origem à serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT). Essa por sua vez, sofre ação da AANAT, que transfere um 

grupamento acetil para a serotonina, tendo como produto final a N-acetilserotonina (NAS). Por 

fim, a NAS sofre ação da acetilserotonina-O-metiltransferase (ASMT, antigamente conhecida 

como HIOMT), que substitui o hidrogênio do grupamento hidroxila do carbono 5 do grupo 

indólico por um grupamento metil, formando a melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (28). 

A TPH apresenta ritmo circadiano de sua atividade na glândula pineal de ratos, 

apresentando maiores valores durante a noite. Esse aumento se deve, pelo aumento da 

transcrição e síntese protéica, assim como pela ativação da enzima por fosforilação. Ambos são 

induzidos pelo estímulo noradrenérgico que aumenta os níveis de AMPc e PKA, culminando 

na fosforilação da proteína CREB (cAMP response element biding), um fator de transcrição que 

promove a transcrição do gene que codifica a TPH ao se ligar ao sítio CRE (cAMP response 



 

elements sites). Além disso, a fosforilação da enzima também pode ser realizada pela PKA, pela 

quinase dependente de cálcio e calmodulina (CAMK) e pela PKC (33,34,36,38,39).  

A AANAT, responsável pela acetilação da serotonina, apresenta diferentes 

características de acordo com a espécie. Em ratos essa enzima está presente em diversos tecidos, 

como retina, intestino, fígado, pele, entre outros (33), permitindo a produção local de 

melatonina. A expressão do gene que codifica essa enzima apresenta variação rítmica, sendo 

maior durante a noite, assim como a atividade de seu correspondente proteico. Durante a noite, 

esse aumento chega a ser 150 vezes se comparado aos valores diurnos em ratos (33,40–42). Um 

dos mecanismos de ativação da transcrição do gene da Aanat se dá através da fosforilação do 

CREB pelo AMPc após estímulo adrenérgico. O pCREB se liga ao sítio CRE da região 

promotora da Aanat, estimulando sua transcrição (39,42). Além do pCREB, outros fatores de 

transcrição também podem se ligar à região promotora da Aanat, levando à sua transcrição, 

como a proteína ativadora 1 (Activator Protein 1: AP-1), o antígeno relacionado ao Fos 2 (Fos-

related antigen 2: Fra2) e a Cone-rod Homeobox (CRX) (43). 

Por fim, a última enzima da via de síntese, a ASMT/HIOMT. Seu nome foi recentemente 

modificado para ASMT, a fim de especificar sua ação sobre a metilação da NAS, convertendo-

a em melatonina. Sua atividade proteica aumenta 1,5 vezes durante a noite, enquanto sua 

expressão gênica aumenta 2 vezes durante essa fase. O ritmo circadiano do RNAm da 

HIOMT/ASMT é dependente da estimulação adrenérgica, da ativação do receptor β- 

adrenérgico e do aumento na concentração de AMPc. Já a regulação do ritmo de atividade da 

enzima HIOMT/ASMT parece ser dependente de eventos pós-transcricionais, induzidos por 

neurotransmissores que aumentem o cálcio (44,45) não estando diretamente relacionada com a 

noradrenalina assim como sua transcrição gênica. 

 De acordo com o visto, na regulação de todas as enzimas da via, podemos encontrar um 

elo em comum: a importância da estimulação noradrenérgica cíclica na glândula pineal, 

permitindo a manutenção do perfil rítmico deste órgão e de sua produção hormonal. 

 

1.3 Remoção do gânglio cervical superior 

 

O gânglio cervical superior é o gânglio mais alto da cadeia paravertebral de onde parte 

a inervação simpática da cabeça e do pescoço (46), incluindo face e estruturas intracranianas, 

como a glândula pineal, através dos nervos carotídeos internos e externos. Suas ramificações 

inervam não só a pineal superficial, mas também a pineal profunda, e a ablação bilateral do 

gânglio leva a uma redução significativa da quantidade de fibras simpáticas nessas duas regiões 



 

(47), e no pedúnculo pineal (48) por meses, reduzindo consideravelmente a liberação de 

noradrenalina no interstício da glândula. 

Vários estudos demonstram que a remoção bilateral do gânglio cervical superior é capaz 

de modificar significativamente a via de síntese de melatonina e, consequentemente, a sua 

produção. A enzima AANAT sofre importantes alterações, não só em sua expressão gênica, 

mas também em sua atividade. De acordo com a literatura, após 10 dias de ganglionectomia, o 

ritmo circadiano de expressão gênica da Aanat em ratos foi abolido, assim como naqueles 

animais que sofreram lesão no núcleo supraquiasmático ou no núcleo paraventricular, 

demonstrando a importância dessa via neural para a manutenção de seu ritmo (49,50). O mesmo 

resultado foi visto na pineal superficial e profunda de hamsters (51). Seguindo a flutuação vista 

na expressão gênica, a atividade de AANAT e produção de melatonina também apresentaram 

abolição em seus ritmos, não havendo diferenças entre a produção diurna e noturna (49,51). 

Nesses trabalhos observou-se também um pequeno aumento da expressão gênica de Aanat 

durante o dia, o equivalente a aproximadamente 12% da produção noturna de animais intactos. 

Mesmo após 21 dias, a ganglionectomia continua tendo o seu efeito de abolir o ritmo e reduzir 

a atividade da AANAT durante a noite e aumentar levemente sua atividade durante o dia (52).  

Ao serem tratados com isoproterenol (agonista β adrenérgico), os animais 

ganglionectomizados apresentaram reversão do quadro e aumento da expressão gênica de Aanat 

(50). Semelhantemente, glândulas pineais de ratos ganglionectomizados mantidas in vitro 

tiveram a atividade de AANAT aumentada após tratamento com noradrenalina quando 

comparadas com a atividade vista nesses animais (52), demonstrando que os efeitos observados 

de redução e abolição de ritmo, foram de fato devido à ausência de estimulação noradrenérgica. 

Não houve diferença nos resultados obtidos entre animais no qual houve a simulação da cirurgia 

e animais intactos (51,52). 

A ganglionectomia não altera apenas a AANAT, mas também leva a alterações na última 

enzima da via, a ASMT/HIOMT. Viu-se que a remoção bilateral do gânglio cervical reduziu a 

atividade de ASMT/HIOMT e alterou o momento em que houve sua maior atividade. E assim 

como o visto para a AANAT, o tratamento com agonistas que ativam a sinalização 

noradrenérgica alterou esse quadro (53).  

Esses dados em conjunto indicam que a presença de estimulação noradrenérgica de 

maneira rítmica, proveniente do gânglio cervical superior, é fundamental para a expressão 

rítmica circadiana e sazonal, além de garantir a quantidade de produção fisiológica de 

melatonina diária. A ausência da inervação simpática, através da ganglionectomia, altera 

radicalmente a síntese de melatonina, fazendo com que essa intervenção cirúrgica seja um bom 



 

modelo para estudar o papel da inervação simpática no controle neural da produção de 

melatonina pela glândula pineal de mamíferos. 

 

1.4 Ritmicidade e o oscilador molecular 

 

A síntese de melatonina apresenta variação circadiana e sazonal, com produção 

ocorrendo apenas durante a noite. Essa periodicidade é garantida através da temporização e 

sincronização de osciladores encontradas em todas as células. Uma vez temporizado e 

sincronizado pelos osciladores do NSQ, considerado como oscilador central em mamíferos, os 

osciladores da glândula pineal permanecem sincronizados com o ciclo de iluminação ambiental.   

O núcleo supraquiasmático foi destacado como oscilador central pelo fato de que lesões 

bilaterais levaram à abolição de ritmos importantes, como atividade, temperatura, alimentação 

e ingestão hídrica (54–57), demonstrando que são regulados por essa estrutura. A princípio, 

pensava-se que os osciladores circadianos estavam presentes apenas em células do NSQ, mas 

hoje sabe-se que também podem ser encontrados em tecidos periférico, como o coração, rim e 

fígado, e que o núcleo supraquiasmático é um importante coordenador da expressão rítmica 

desses osciladores através de sinais neurais e humorais (22,23,58) (Figura 3), garantindo a 

ritmicidade dos processos fisiológicos em mamíferos. 

A base molecular dos osciladores, centrais e periféricos, compreende um grupo de 

genes, que através de alças transcricionais e traducionais sustentam o sistema circadiano de 

expressão gênica. Em mamíferos, Bmal1 (Brain and muscle ARNT-like1), Clock (Circadian 

Locomotor Output Cycles Kaput), Rev-erbα (Reverse strand of the c-erbα gene), Per (Period) 

1, 2 e 3, Cry (Chryptochrome) 1 e 2 foram considerados genes relógio. Além deles, o sistema 

circadiano também conta com os genes controlados pelo relógio como, por exemplo, o Dbp (D-

box binding protein) (59), para a sua manutenção. 

Portanto, para que a ritmicidade seja mantida esses genes estão envolvidos em 

basicamente duas alças de retroalimentação (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 



 

Através de sinais neurais e humorais, o núcleo supraquiasmático, considerado oscilador central, é capaz de, 

juntamente com outros fatores, coordenar a expressão rítmica dos osciladores periféricos, como coração, rins e 

fígado, garantindo a sincronização e a manutenção da ritmicidade de processos fisiológicos. A via de saída também 

contribui para a regulação da expressão rítmica dos osciladores. 

Modificado de (6) 

 

Alças primária e secundária do oscilador molecular de mamíferos. Na alça primária, o complexo CLOCK:BMAL1 

ativa a transcrição dos genes Per e Cry, que quando retornam co núcleo regulam a sua própria expressão através 

Figura 3 - Regulação dos osciladores periféricos pelo oscilador central 

Figura 4 - Modelo do oscilador molecular em mamíferos 



 

da inibição da ação de CLOCK:BMAL1. Na alça secundária há a regulação da expressão de Bmal1, através da 

ação de ROR que ativa sua transcrição e REVERB que a inibe. O correto funcionamento dessa maquinaria garante 

a expressão de genes controlados pelo relógio, que sustentam a ritmicidade de processos biológicos. 

Modificado de (60). 

 

A alça primária envolve os genes Bmal1, Clock, Per1, Per2, Per3, Cry1 e Cry2. 

Primeiramente, os genes Clock e Bmal1 são transcritos e traduzidos, no citoplasma ocorre a 

heterodimerização das proteínas CLOCK e BMAL1, formando o complexo CLOCK/BMAL1 

que migra para o núcleo e pode se ligar à região ativadora de transcrição de diversos genes 

alvos. Na alça primária esse complexo se liga às regiões E-boxes (sequências específicas de 

DNA encontrados na região promotora) dos genes Pers e Crys ativando sua transcrição, o que 

culmina na tradução dessas proteínas. Quando as proteínas PER1 e PER2 se acumulam no 

citoplasma formam um complexo negativador juntamente com proteínas CRY1 e CRY2, que 

entrando no núcleo suprime a atividade do complexo CLOCK/BMAL1, impedindo assim sua 

ação indutora da transcrição dos genes relógio. Essa supressão da atividade ocorreria através de 

dois mecanismos distintos. No primeiro, ocorre o a inibição, propriamente dita, da atividade do 

complexo CLOCK:BMAL1, através da ligação de CRY1 no heterodímero CLOCK:BMAL1 

(repressão tipo bloqueio) que ocorre no início da fase circadiana (ZT0). No segundo modelo 

proposto, a repressão seria através da dissociação do complexo CLOCK:BMAL1 do sítio de 

transcrição realizada pela ligação do complexo PER2:CRY1, formando um novo complexo 

transiente PER2:CRY1:CLOCK:BMAL1 que ocorreria durante a noite (Figura 4) (61). 

Para o funcionamento da alça secundária, há o envolvimento dos genes Bmal1, Rev-

erbα/β e Rorα/β. O complexo ativador CLOCK/BMAL1 também pode promover a transcrição 

dos genes Rev-erbα/β e Rorα/β. Após transcrição e tradução, os ROR α/β migram para o núcleo 

e agem ativando a transcrição do gene Bmal1, diferentemente de REV-ERBα/β que migram 

para o núcleo e atuam inibindo a transcrição do gene. Dessa forma essas proteínas são 

reguladoras da expressão de Bmal1, realizando a sintonia fina desse oscilador intracelular 

(22,23,58,62).  

Outras proteínas secundárias, que são controladas por genes do relógio, aumentam a 

complexidade do feedback e aumentam a amplitude do ritmo, como a proteína DBP (proteína 

ligante do elemento D albumina). O complexo BMAL1/CLOCK aumenta a transcrição do gene 

Dbp através de presença de um E-box no seu segundo íntron mostrando, portanto, que o gene 

Dbp é controlado pelos genes do relógio (58). 

Como já mencionado, esse oscilador molecular não está presente apenas no NSQ, mas 

também está em praticamente todas as regiões neurais centrais estudadas, além de praticamente 

todas as regiões periféricas, como fígado, coração, rins, músculos, tecido adiposo, entre outros 



 

(23,63–65).  Os genes relógio, presentes na glândula pineal, são responsáveis pelo metabolismo 

glandular que leva à síntese de melatonina (66).  

 

1.5  Expressão de genes relógio na glândula pineal 

 

Em glândula pineal de roedores, já foi vista a presença da expressão dos genes relógio 

que não só garantem a função rítmica da glândula, mas também agem diretamente sobre a via 

de síntese de melatonina, controlando por exemplo, o ciclo de atividade da AANAT  (59,65–

68).  

A sinalização noradrenérgica garante a correta síntese de melatonina agindo sobre as 

enzimas da via, mas também garante o perfil rítmico da glândula pineal por meio da regulação 

dos genes relógio lá presentes. Simonneaux et al. (2004)(59), viram, em ratos Wistar, a variação 

circadiana dos genes Bmal1, Per1, Per3, Cry1 e Cry2 com adequada relação de fase entre eles. 

Ao serem tratados com isoproterenol (agonista β adrenérgico), viu-se o aumento da expressão 

dos genes Per1 e Cry2, sugerindo que o perfil rítmico desses genes pode ser disparado pela 

noradrenalina. Corroborando esse dado, a injeção de propranolol (antagonista inespecífico 

receptores β adrenérgicos) durante a fase de claro por 3 h reduziu a expressão de Per1 e Cry2, 

enquanto que os genes Bmal1 e Rev-erbα não foram afetados (67). 

Experimentos in vitro, também demonstram a influência de noradrenalina sobre a 

expressão dos genes relógio na glândula pineal. Fukuhara, Dirden e Tosini (2002) (69) viram 

que o tratamento das glândulas com noradrenalina após o quinto dia de cultura aumentou a 

expressão de Per1, mas não de Per2. Esse efeito também foi visto quando astrócitos medulares 

de ratos foram tratados com essa catecolamina, havendo o aumento de Per1, mas não de Per2 

e Clock (70), demonstrando que os genes relógio respondem diferentemente à estimulação 

noradrenérgica.  

Todos esses estudos in vitro foram feitos com estimulação aguda da sinalização 

noradrenérgica. Quando tais genes foram avaliados circadianamente, de fato viu-se que a 

estimulação aguda com noradrenalina não alterou as expressões de Bmal1, Per2, Cry2 e Rev-

erbα, de modo que esses se mostraram arrítmicos. Porém, quando essas glândulas foram 

mantidas em cultura com tratamento temporizado de noradrenalina, mimetizando o ciclo que 

ocorreria no animal in vivo, viu-se a manutenção do ritmo e da fase de expressão desses genes 

relógio (71), demonstrando que pelo menos in vitro a ausência de sinalização adrenérgica altera 

o sistema circadiano da glândula pineal, além da própria síntese de melatonina que também fica 

alterada. 



 

Esses trabalhos em conjunto demonstram que o oscilador molecular está presente na 

glândula pineal e é essencial para sua fisiologia e função. E apesar de estar clara a importância 

da noradrenalina nesse processo, ainda não está definida a maneira que ela age modulando a 

expressão dos genes relógio de forma global in vivo, portanto, uma análise do funcionamento 

do oscilador molecular da glândula pineal se torna imprescindível. Na literatura há dados que 

correlacionam o rompimento do sistema circadiano com alterações metabólicas em diferentes 

tecidos periféricos (72). Sendo a melatonina um hormônio ubíquo e com ação cronobiótica, 

qualquer alteração no órgão produtor desse hormônio poderá se refletir em alguma alteração no 

resto do organismo, principalmente alterações em outros osciladores, como o núcleo 

supraquiasmático, que apresenta receptores para melatonina (73). Além disso, modificações no 

oscilador do núcleo supraquiasmático pode alterar a ritmicidade de outros territórios no 

organismo, já que é responsável por coordenar a ritmicidade de osciladores periféricos e por 

controlar processos biológicos rítmicos fundamentais, como ciclo de atividade/repouso e 

temperatura. Sendo assim, este trabalho se torna essencial para melhorar a compreensão de se 

e como a ausência de sinalização noradrenérgica na glândula pineal pode afetar o sistema 

circadiano da própria pineal e de outras estruturas centrais e periféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2     CONCLUSÃO 

 

Em conjunto esses dados mostram a importância da inervação simpática na glândula 

pineal para a manutenção da integridade do sistema circadiano, já que a remoção da inervação 

simpática através da ganglionectomia, promoveu alterações na fisiologia rítmica da glândula 

pineal, sendo capaz de alterar os genes relógio expressos nesse tecido. Além disso, através da 

alteração na via de síntese de melatonina, e provável alteração do padrão de secreção desse 

hormônio, com redução e abolição da variação entre o dia e a noite, a ganglionectomia levou a 

alterações na expressão do oscilador central de mamíferos. Demonstrando que para gerar 

alterações na expressão rítmica do oscilador molecular do núcleo supraquiasmático, não é 

somente necessária a ausência completa de melatonina. Sendo assim, extrapolando esse dado, 

o ciclo de iluminação artificial a que estamos expostos atualmente, com fotoiluminação 

inclusive durante a noite, poderia afetar o oscilador central diretamente através da via retino-

hipotalâmica, mas também indiretamente através da alteração da síntese de melatonina, já que 

é sabido que, assim como a ganglionectomia, pulsos de luz durante a noite é capaz de reduzir a 

via de síntese e, consequentemente, a secreção de melatonina (147,148), reenfatizando a 

necessidade de estudos na área.  

Apesar de ser muito importante para manter essa coesão do sistema através de seus 

efeitos no supraquiasmático, os efeitos observados pela ganglionectomia nos ciclos de atividade 

e temperatura, foram menos marcantes do que aqueles provocados pela ausência total de 

melatonina através da pinealectomia, reforçando a ideia de que de fato a melatonina é um 

importante mensageiro circadiano, e que a sua redução ou arritmiticidade, e principalmente sua 

abolição, é capaz de gerar modificações no sistema circadiano, molecularmente e 

comportamentalmente. 
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