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RESUMO 

 

Taneda M. Papel da melatonina na regulação da ritmicidade circadiana de tecidos periféricos 

envolvidos com o metabolismo energético: avaliação do perfil diário da expressão dos genes 

relógio (clock genes). [tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2011. 

 

O metabolismo energético é dependente, dentre outros fatores, de uma temporização circadiana 

entre os tecidos participantes da regulação metabólica. O processo de sincronização parece 

depender da expressão dos genes relógio e de mediadores como a melatonina, que associam o 

oscilador central e os osciladores periféricos. Investigamos o papel da melatonina na expressão 

dos genes relógio em tecidos periféricos, onde ratos Wistar foram divididos em dois grupos: 

pinealectomizados e controle. Após 45 dias os animais foram sacrificados circadianamente e 

seus tecidos de interesse extraídos para análise através do PCR convencional. A pinealectomia 

ocasionou significativa desorganização temporal na expressão de quase todos os genes relógios 

dos tecidos muscular e do adiposo periepididimal. O tecido hepático foi o que menos sofreu 

alterações pela pinealectomia. Em conclusão, esses dados mostram que a melatonina é 

necessária para manutenção da ritmicidade dos genes relógio no tecido muscular estriado 

esquelético, no tecido adiposo periepididimal e no tecido hepático. 

 

Palavras-chave: Ritmos circadianos. Melatonina. Pinealectomia animal. Glândula pineal. 

Metabolismo energético. Expressão gênica. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Taneda M. Role of melatonin in regulating circadian rhythms in peripheral tissues involved in 

energy metabolism: evaluation of the daily profile of the expression of clock genes. [Ph. D. 

thesis (Human Physiology)] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2011. 

 

The energy metabolism is dependent, between other factors, of a circadian timing among the 

tissues participants of the metabolic regulation. The synchronization process appears to depend 

on the expression of clock genes and mediators such as melatonin, involving the central 

oscillator and peripheral oscillators. We have investigated the role of melatonin in the 

expression of clock genes in peripheral tissues. Rats have been divided into two groups: 

pinealectomized and control rats. After 45 days the animals were sacrificed and their tissues of 

interest have been extracted for analysis by conventional PCR. Pinealectomy caused a 

significant disruption in the temporal expression of almost all genes of muscle tissue and fat 

tissue. The liver tissue was the least affected by changes of pinealectomy. In conclusion, these 

data show that melatonin is necessary for maintaining the rhythmicity of clock genes in skeletal 

muscle, adipose tissue and liver tissue. 

 

Keywords: Circadian rhythm. Melatonin. Animal pinealectomy. Pineal Gland. Metabolism. 

Gene Expression. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A Pineal, a Melatonina e o Controle Diário do Metabolismo Energético 

A glândula pineal, através da síntese e liberação de melatonina tem um papel importante 

na regulação circadiana de muitos processos fisiológicos (Stehle et al., 2003). A melatonina está 

presente em altos níveis no plasma durante a noite, sendo que durante o dia os seus níveis 

plasmáticos são quase nulos (Reiter, 1993). A biosíntese de melatonina ocorre através da 

estimulação de adrenoceptores 1 e 1., presentes nos pinealócitos, pela ação da noradrenalina 

liberada pelos terminais simpáticos dos neurônios pós-ganglionares cujos corpos celulares se 

encontram no gânglio cervical superior. A mobilização desses adrenoceptores resulta no aumento 

da atividade da enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AANAT ou serotonina n- 

acetiltransferase), que, sendo a enzima passo limitante da via de síntese de melatonina, leva a um 

aumento da sua produção (Sugden, 1989). 

A melatonina participa da regulação do metabolismo de carboidratos. Assim, a 

melatonina afeta a homeostase de glicose estimulando o seu transporte em células adiposas de 

ratos (Lima et al., 1994) e musculares esqueléticas de camundongos (Ha et al., 2006). Estudos do 

nosso grupo mostram que ratos pinealectomizados desenvolvem resistência insulínica (Lima et 

al., 1998), apresentam alterações consideráveis em parâmetros endócrinos e metabólicos do 

tecido adiposo (Alonso-Vale et al., 2005, 2006) e perdem, de forma considerável, a capacidade de 

adaptar-se metabolicamente às exigências do jejum e do exercício (Alonso-Vale et al., 2004; 

Borges-Silva et al., 2005 a,b). Além disso, demonstramos que, tanto centralmente quanto 

perifericamente, a melatonina, além de mobilizar mecanismos intracelulares que se cruzam com a 

sinalização da insulina e da leptina, pode, por si mesma, fosforilar o receptor de insulina em 

resíduos tirosil, potenciando a sua ação (Anhê et al., 2004). 

Animais pinealectomizados apresentam uma série de alterações na regulação diária de 

parâmetros metabólicos. Lima et al. (1998) estudaram os efeitos da pinealectomia e 

demonstraram que os animais operados perdem a capacidade de responderem a uma sobrecarga 

de glicose de acordo com a hora do dia: imediatamente após o início do claro os animais 

respondiam de uma forma muito parecida ao controle; no entanto, antes do início do escuro, 

enquanto os animais controle secretavam muito mais insulina em resposta ao mesmo sinal 
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glicêmico, os pinealectomizados mantinham a mesma resposta matutina, deixando de mostrar, 

portanto, a adaptação circadiana ao período noturno. Esse mesmo efeito de desorganização 

rítmica metabólica, provocada pela pinealectomia, foi constatado quando se considera a maior ou 

menor capacidade de ilhotas pancreáticas, isoladas em diferentes horas do dia, de secretar 

insulina frente a um estímulo glicêmico (Picinato et al., 2002). Assim, animais pinealectomizados 

apresentam um adiantamento de fase da curva diária de secreção de insulina estimulada por 

glicose de quase 3 horas, fazendo com que seu pico de responsividade máxima localize-se 

durante o período de dia e não à noite quando seria mais adaptativo. Alonso-Vale et al. (2004) 

demonstraram que a pinealectomia provoca uma alteração diária nos parâmetros metabólicos dos 

adipócitos de forma a resultar num quadro de inadequação entre os requerimentos energéticos e a 

capacidade de mobilizá-los de acordo com o ciclo atividade-repouso. 

Dessa forma, o conjunto de trabalhos acima mencionados mostra que a pinealectomia, 

entre outros efeitos, altera, de forma considerável, a organização temporal dos fenômenos 

metabólicos, prejudicando o ajuste dos animais às flutuações fisiológicas diárias adaptativas às 

exigências da relação com o meio ambiente típico do dia e da noite. 

 

1.2 A Ritmicidade Diária e os Clock Genes 

 

Já é bem aceito que os ritmos biológicos de mamíferos são comandados pelo oscilador 

mestre localizado nos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) do hipotálamo. Os NSQ são 

considerados o marcapasso central que dirigem a maioria dos ritmos circadianos de parâmetros 

fisiológicos e comportamentais (Ralph e Hurd, 1996). 

Por outro lado, recentemente, foi descoberto um grupo especializado de genes: os genes 

relógio (clock genes). O primeiro gene relógio, o period, foi descoberto em 1984 em Drosophila 

melanogaster e nesta espécie foi descoberto que a transcrição deste gene era induzida quando o 

nível das proteínas PERIOD (ou seja, proteínas que são produzidas pela transcrição e tradução do 

próprio gene) apresentava-se reduzido. Dez anos depois da identificação do period, o segundo 

gene descoberto foi o timeless, com um mecanismo proposto de autoregulação por um feedback 

negativo. O gene frequency foi descoberto em Neurospora. Estes achados fixaram o conceito de 

que a oscilação circadiana é causada pela transcrição dos genes relógio. Até aquele momento 

ainda não se sabia da existência dos genes relógio em mamíferos, apenas haviam sido realizados 
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experimentos na tentativa de provar a existência de um relógio central, localizado nos núcleos 

supraquiasmáticos. Em 1994, o gene clock foi nomeado a partir de um estudo mutagênico em 

camundongos usando-se N-etil-N-Nitrosourea, e criou-se um animal com um gene mutante, onde 

o ritmo circadiano da atividade locomotora havia sido abolido após duas semanas de alojamento 

em escuro constante. Estes achados sugeriram que os ritmos circadianos são determinados em 

nível gênico nos mamíferos. Nos anos de 1997 e 1998 vários grupos de pesquisadores isolaram 

genes homólogos ao gene period de Drosofila em mamíferos. O mPer1, mPer2 e mPer3, os quais 

continham domínios PAS (period, arnt e sim), que é um domínio importante para interações 

proteína-proteína e localização do domínio citoplasmático que ajuda a manter proteínas no 

citoplasma. A clonagem simultânea do gene clock do relógio de ratos revelou a codificação da 

proteína PAS/bHLH (“basis helix loop helix”). Heterodímeros desta proteína ligam-se a E-box da 

região promotora do mPer1. Estes resultados sugeriram que o mecanismo de feedback negativo 

presente na Drosofila estava também presente nos mamíferos. Dado que camundongos com 

deficiência em ambos os genes mPer1 e mPer2 não expressavam ritmos circadianos, estes 

estudos sugeriram que ambos são genes oscilatórios indispensáveis para geração de ritmos 

circadianos em camundongos. Para provar definitivamente que mPer1 e mPer2 possuem a 

capacidade de gerar oscilações, foi investigada a introdução dos genes mPer1 e mPer2 de ratos 

em Drosofila com gene mutante arrítmico Per
01

 para avaliar se a introdução causaria a 

recuperação funcional. Em avaliação comportamental mostraram que mPer1 e mPer2 dirigidos 

pelo timeless (Drosofila), restauraram os ritmos em Per1, e os ritmos restaurados por mPer2 

foram mais intensos e diferiram na periodicidade daqueles restaurados por mPer1, mostrando-se 

assim que ambos atuam como componentes funcionais do relógio. 

Atualmente, os clock genes são definidos como genes cujos produtos protéicos são 

necessários para a geração e regulação dos ritmos circadianos nas células individuais e por todo o 

organismo (Takahashi, 2004) através da geração de alças de retroalimentação entre processos de 

transcrição e tradução gênicas (Albrecht et al., 2001; Nonaka et al., 2001), as quais duram 

aproximadamente 24 h. (Lowrey e Takahashi, 2004). A expressão desses genes já foi identificada 

em vários tecidos periféricos, além do NSQ, e a glândula pineal (Albrecht et al., 2001; Nonaka et 

al., 2001). 

Os clock genes são divididos em elementos positivos e negativos de acordo com a ação, 

através de alças de retroalimentação, das proteínas resultantes, no controle da sua própria 
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transcrição assim como de outros genes efetores (Dunlap, 1998; Dunlap et al., 1999). Assim, por 

exemplo, BMAL 1 e CLOCK (proteínas dos elementos positivos) se dimerizam no citoplasma e 

se translocam para o núcleo. Em seguida, ligam-se à região promotora (E-Box) de múltiplos 

genes, tais como Per1, Per2, Per3 e Cry1 e Cry2, ativando suas transcrições (Gekakis et al., 

1998; Hogenesch et al., 1998). PER e CRY (proteínas dos elementos negativos) formam 

heterodímeros no citoplasma e então retornam para o núcleo para inibir CLOCK-BMAL1, 

resultando na conseqüente diminuição da transcrição dos genes Per e Cry (Shearman et al., 2000; 

Kohsaka e Bass, 2007). CLOCK-BMAL1 também induzem a transcrição de Rev-erb que, por 

sua vez, inibe a transcrição do Bmal1 (Kohsaka e Bass, 2007). Contrariamente, Per2 age como 

elemento positivo, promovendo a atividade de transcrição dos heterodímeros CLOCK/BMAL1 

(Shearman et al., 2000). Além disso, o dbp (albumin D-element binding protein), que foi o 

primeiro clock gene localizado no fígado (Wuarin e Schibler, 1990), tem sido caracterizado como 

um gene com características positivas, porque é capaz de ligar-se à região promotora do gene 

Per1 e assim influenciar de forma positiva a sua transcrição (Yamaguchi et al., 2000). 

O estudo dos clock genes está se tornando particularmente importante devido ao grande 

número de doenças que são associadas às alterações do tempo circadiano (Ko e Takahashi, 2006).  

A inativação dos genes Bmal 1 e Clock, em camundongos, causa a supressão das 

variações diárias na glicose e triglicérides plasmáticos (Rudic et al., 2004). Da mesma forma, as 

alterações metabólicas típicas do diabetes experimental, induzido por estreptozotocina, 

provocam, em ratos, alterações da ritmicidade diária dos clock genes localizados no coração 

(Young et al., 2002). 

A ausência de BMAL1 (Bmal 1
-/-

) em camundongos resulta em vários fenótipos 

incluindo-se a perda dos ritmos circadianos, a perda do peso corporal, infertilidade, artropatia 

progressiva e menor expectativa de vida (Bunger et al., 2005; Ko e Takahashi, 2006), o que 

sugere que Bmal1 possa ter papéis funcionais distintos dependendo do tipo de tecido em que ele é 

expresso (Ko e Takahashi, 2006). 

Entretanto, existem controvérsias a respeito de interações entre os clock genes e a 

melatonina. Alguns estudos mostram que injeções de melatonina causam alterações no RNA 

mensageiro do gene Per2 de ratos tanto na pineal quanto no NSQ (Isobe e Nishino, 2004). Por 

outro lado, há estudos mostrando que a pinealectomia não altera o padrão circadiano do RNA 

mensageiro do gene Per2 de ratos (Oishi et al., 2000). Uma das explicações para a obtenção de 
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resultados conflitantes pode residir nas diferentes metodologias utilizadas pelos pesquisadores 

(RT-PCR e injeção de melatonina e Northern Blot em animais pinealectomizados). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Portanto, os resultados do presente estudo, juntamente com o conjunto de trabalhos acima 

mencionado, ilustram que a melatonina é importante na ritmicidade dos genes relógio nos tecidos 

relevantes para o metabolismo energético, e sua ausência ocasiona a desorganização desse 

sistema rítmico, podendo resultar em alterações das funções metabólicas mais diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

REFERÊNCIAS
1
 

Albrecht U, Zheng BH, Larkin D, Sun ZS, Lee CC. mPer1 and mPer2 are essential for normal 

resetting of the circadian clock. J Biol Rhythms. 2001;16:100-4. 

Almon RR, Yang E, Lai W, Androulakis IP, Ghimbovschi S, Hoffman EP, Jusko WP, Dubois 

DC. Relationships between circadian rhythms and modulation of gene expression by 

glucocorticoids in skeletal muscle. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2008;295:R1031- 

R1047. 

Alonso-Vale MI, Borges-Silva CN, Anhe GF, Andreotti S, Machado MA, Cipolla-Neto J, Lima 

FB. Light/dark cycle-dependent metabolic changes in adipose tissue of pinealectomized rats. 

Horm Metab Res. 2004;36:474-9. 

Alonso-Vale MI, Andreotti S, Peres SB, Anhe GF, Borges-Silva CN, Cipolla-Neto J, Lima FB. 

Melatonin enhances leptin expression by rat adipocytes in the presence of insulin. Am J Physiol 

Endocrinol Metab. 2005;288(4):E-805-12. 

Alonso-Vale MI, Andreotti S, Borges-Silva CN, Mukay PY, Cipolla-Neto J, Lima FB. 

Intermittent and rhythmic exposure to melatonin in primary cultured adipocytes enhances the 

insulin and dexamethasone effects on leptin expression. J Pineal Res. 2006;41(1):28-34. 

Anhê GF, Caperuto LC, Pereira da Silva M, Souza LC, Hirata AE, Velloso AL, Cipolla-Neto J, 

Carvalho CR. In vivo activation of insulin receptor tyrosine kinase by melatonin in the rat 

hypothalamus. J Neurochem. 2004;90(3):559-66. 

Bae K, Lee K, Seo Y, Lee H, Kim D, Choi I. Differential effects of two period genes on the 

physiology and proteomic profiles of mouse anterior tibialis muscles. Mol Cells. 2006;22(3):275-

84. 

Balsalobre A, Brown SA, Marcacci L, Tronche F, Kellendonk C, Reichardt HM, Schutz G, 

Schibler U. Resetting of circadian time in peripheral tissues by glucocorticoid signaling. Science. 

2000;289(5488):2344-7. 

Borges-Silva CN, Fonseca-Alaniz MH, Alonso-Vale MI, Takada J, Andreotti S, Peres SB, 

Cipolla-Neto JC, Pithon-Curi TC, Lima FB. Reduced lipolysis and increased lipogenesis in 

adipose tissue from pinealectomized rats adapted to training. J Pineal Res. 2005a;39(2):178-84. 

                                                 
1
 De acordo com: 

International Committee of Medical of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to 

Biomedical Journal: sample references. Available from: http://www.icmje.org [2007 May 22]. 



57 

 

 

Borges-Silva CN, Alonso-Vale MI, Franzoi-de-Moraes SM, Takada J, Peres SB, Andreotti S, 

Skorupa AL, Cipolla-Neto J, Pithon-Curi TC, Lima FB. Pinealectomy impairs adipose tissue 

adaptability to exercise in rats. J Pineal Res. 2005b;38(4):278-83. 

Borges-Silva CN, Takada J, Alonso-Vale MI, Peres SB, Fonseca-Alaniz MH, Andreotti S, 

Cipolla-Neto J, Phiton-Curi TC, Lima FB. Pinealectomy reduces hepatic and muscular glycogen 

content and attenuates aerobic power adaptability in trained rats. J Pineal Res. 2007;43(1):96-

103. 

Bunger MK, Walisser JA, Sullivan R, Manley PA, Moran SM, Kalscheur VL, Colman RJ, 

Bradfield CA. Progressive arthropathy in mice with a targeted disruption of the Mop3/Bmal 11 

locus. Genesis. 2005;41:122-32. 

Bur IM, Cohen-Solal AM, Carmignac D, Abecassis PY, Chauvet N, Martin AO, Van der Horst 

GT, Robinson IC, Maurel P, Mollard P, Bonnefont X. The circadian clock components cry1 and 

cry2 are necessary to sustain sex dimorphism in mouse liver metabolism. J Biol Chem. 

2009;284(14):9066-73. 

Cermakian N, Monaco L, Pando MP, Dierich A, Sassone-Corsi P. Altered behavioral rhythms 

and clock gene expression in mice with a targeted mutation in the period 1 gene. Embo J. 

2001;20(15):3967-74. 

Dunlap JC. Common threads in eukaryotic circadian systems. Curr Opin Genet Dev. 1998;8:400-

6. 

Dunlap JC, Loros JJ, Liu Y, Crosthwaite SK. Eukaryotic circadian systems: cycles in common. 

Genes Cells. 1999;4:1-10. 

Froy O. Metabolism and circadian rhythms - implications for obesity. Endocr Rev. 2010;31:1-24. 

Gekakis N, Staknis D, Nguyen HB, Davis FC, Wilsbacher LD, King DP, Takahashi JS, Weitz 

CJ. Role of the CLOCK protein in the mammalian circadian mechanism. Science. 

1998;280:1564-9. 

Green CB, Takahashi JS, Bass J. The meter of metabolism. Cell. 2008;143(5):728-42. 

Ha E, Yim SV, Chung JH, Yoon KS, Kang I, Cho YH, Baik HH. Melatonin stimulates glucose 

transport via insulin receptor substrate-1/phosphatidylinositol 3-kinase pathway in C2C12 murine 

skeletal muscle cells. J Pineal Res. 2006;41:67-72. 

Hoffman RA, Reiter RJ. Rapid pinealectomy in hamsters and other small rodents. Anat Rec. 

1965;153:19-21. 



58 

 

 

Hogenesch JB, Gu YZ, Jain SJ, Bradfield CA. The basic-helix-loop-helix-PAS orphan MOP3 

forms transcriptionally active complexes with circadian and hypoxia factors. Proc Natl Acad Sci 

U S A. 1998;95:5474-9. 

Isobe Y, Nishino H. Signal transmission from the suprachiasmatic nucleus to the pineal gland via 

the paraventricular nucleus: analysed from arg-vasopressin peptide, rPer2 mRNA and AVP 

mRNA changes and pineal AA-NAT mRNA after the melatonin injection during light and dark 

periods. Brain Res. 2004;1013:204-11. 

Johnston JD, Frost G, Otway DT. Adipose tissue, adipocytes and the circadian timing system. 

Obes Rev. 2009;10:52-60. 

Kennaway DJ, Owens JA, Voultsios A, Boden MJ, Varcoe TJ. Metabolic homeostasis in mice 

with disrupted clock gene expression in peripheral tissues. Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol. 2007;293:r1528-r37. 

Ko CH, Takahashi JS. Molecular components of the mammalian circadian clock. Human 

Molecular Genetics. 2006;15(2):R271-R7. 

Kohsaka A, Bass J. A sense of time: how molecular clocks organize metabolism. Trends in 

Endocrinology and Metabolism. 2007;18(1):4-11. 

Koistein HA, Zierath JR. Regulation of glucose transport in human skeletal muscle. Ann Med. 

2002;34:410-8. 

Konturek SJ, Konturek PC, Brzozowsli T, Pawlik M, Sliwowski Z, Czesnikiewicz M, Kwiecien 

S, Brzozowski T, Bubenik GA, Pawlik WW. Localization and biological activities of melatonin 

in intact and diseased gastrointestinal tract (GIT). J Physiol Pharmacol. 2007;58(3):381-405. 

Lima FB, Matsushita DH, Hell NS, Dolnikoff MS, Okamoto MM, Cipolla-Neto J. The regulation 

of insulin action in isolated adipocytes. Role of the periodicity of food intake, time of the day and 

melatonin. Brazilian J Med Biol Res. 1994;27(4):995-1000. 

Lima FB, Machado UF, Bartol I, Seraphim PM, Sumida DH, Moraes SM, Hell NS, Okamoto 

MM, Saad MJ, Carvalho CR, Cipolla-Neto J. Pinealectomy causes glucose intolerance and 

decreases adipose cell responsiveness to insulin in rats. Am J Physiol. 1998;275:E934-E41. 

Lowrey PL, Takahashi JS. Mammalian circadian biology: elucidating genome-wide levels of 

temporal organization. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2004;5:407-41. 

Marcheva B, Ramsey KM, Affinati A, Bass J. Clock genes and metabolic disease. J Appl 

Physiol. 2009;107(5):1638-46. 



59 

 

 

Melo RM, Hirabara SM, Lopes AMS, Buonfiglio DC, Amaral FG, Cipolla-Neto J. Efeitos da 

suplementação com melatonina e do treinamento físico aeróbio sobre o quadro clínico de ratos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina. Brazilian Archives of Endocrinology and Metabolism. 

2010(Suppl 2):S142. 

Mendes C, Melo RM, Peres R, Taneda M, Ferreira RFD, Cipolla-Neto J. Efeitos da 

suplementação com melatonina e do treinamento físico aeróbio sobre a produção de melatonina 

em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. Brazilian Archives of Endocrinology and 

Metabolism. 2010(Suppl 2):S142-3. 

Nogueira TCA, Lellis-Santos C, Jesus DS, Taneda M, Rodrigues SC, Amaral FG, Lopes AMS, 

Cipolla-Neto J, Bordin S, Anhê GF. Absence of melatonin induces night-time hepatic insulin 

resistance and increased gluconeogenesis due to stimulation of nocturnal unfolded protein 

response. Endocrinology. 2011;152(4):1253-63. 

Nonaka H, Emoto N, Ikeda K, Fukuya H, Rohman MS, Raharjo SB, Yagita K, Okamura H, 

Yokoyama M. Angiotensin II induces circadian gene expression of clock genes in cultured 

vascular smooth muscle cells. Circulation. 2001;104:1746-8. 

Oishi K, Murai I, Sakamoto K, Otsuka H, Miyake Y, Nagase T, Ishida N. The pineal gland is not 

essential for circadian expression of rat period homologue (rper2) mRNA in the suprachiasmatic 

nucleus and peripheral tissues. Brain Res. 2000;885:298-302. 

Okano S, Akashi M, Hayasaka K, Nakajima O. Unusual circadian locomotor activity and 

pathophysiology in mutant cry1 transgenic mice. Neurosci Lett. 2009;451(3):246-51. 

Picinato MC, Haber EP, Carpinelli AR, Cipolla-Neto J. Daily rhythm of glucose-induced insulin 

secretion by isolated islets from intact and pinealectomized rat. J Pineal Res. 2002;33:172-7. 

Pilorz V, Steinlechner S. Low reproductive success in per1 and per2 mutant mouse females due 

to accelerated ageing. Reproduction. 2008;135:559-68. 

Ralph MR, Hurd MW. Pacemaker interactions in the mammalian circadian system. Braz J Med 

Biol Res. 1996;29:77-85. 

Ramsey KM, Marcheva B, Kohsaka A, Bass J. The clockwork of metabolism. Annu Rev Nutr 

2007;27:219-40. 

Reiter RJ. The Melatonin Rhythm - Both A Clock and A Calendar. Experientia. 1993;49:654-64. 

Rudic RD, McNamara P, Curtis AM, Boston RC, Panda S, Hogenesch JB, Fitzgerald GA. 

BMAL1 and CLOCK, two essencial components of the circadian clock, are involved in glucose 

homeostasis. Plos Biol. 2004;2(11):1893-9. 



60 

 

 

Shearman LP, Sriram S, Weaver DR, Maywood ES, Chaves I, Zheng BH, Kume K, Lee CC, Van 

der Horst GTJ, Hastings MH, Reppert SM. Interacting molecular loops in the mammalian 

circadian clock. Science. 2000;288:1013-9. 

Shimba S, Ishii N, Ohta Y, Ohno T, Watabe Y, Hayashi M, Wada T, Aoyagi T, Tezuka M. Brain 

and muscle arnt-like protein-1 (bmal1), a component of the molecular clock, regulates 

adipogenesis. Proc Natl Acad Sci USA. 2005;102:12071-6. 

Stehle JH, Gall CV, Korf HW. Melatonin: A Clock-Output, A Clock-Input. J Neuroendocrinol. 

2003;15:383-9. 

Sugden D. Melatonin biosynthesis in the mammalian pineal gland. Experientia. 1989;45:922-32. 

Takahashi JS. Finding new clock components: past and future. J Biol Rhythms. 2004;19:339-47. 

Turek FW, Joshu C, Kohsaka A, Lin E, Ivanova G, McDearmon E, Laposky A, Losee-Olson S, 

Easton A, Jensen DR, Eckel RH, Takahashi JS, Bass J. Obesity and metabolic syndrome in 

circadian clock mutant mice. Science. 2005;308:1043-5. 

Van der Horst GT, Muijtjens M, Kobayashi K, Takano R, Kanno S, Takao M, De Wit J, Verkerk 

A, Eker AP, Van Leenen D, Buijs R, Bootsma D, Hoeijmakers JH, Yasui A. Mammalian cry1 

and cry2 are essencial for maintenance of circadian rhythms. Nature. 1999;398(6728):627-30. 

Wijnen H, Young MW. Interplay of circadian clocks and metabolic rhythms. Annu Rev Genet. 

2006;40:409-48. 

Wuarin J, Schibler U. Expression of the Liver-Enriched Transcriptional Activator Protein Dbp 

Follows A Stringent Circadian-Rhythm. Cell. 1990;63:1257-66. 

Yamaguchi S, Mitsui S, Yan LL, Yagita K, Miyake S, Okamura H. Role of DBP in the circadian 

oscillatory mechanism. Mol Cell Biol. 2000;20:4773-81. 

Yang S, Liu A, Weidenhammer A, Cooksey RC, McClain D, Kim MK, Aguilera G, Abel ED, 

Chung JH. The role of mper2 clock gene in glucocorticoid and feeding rhythms. Endocrinology. 

2009;150(5):2153-60. 

Young ME, Wilson CR, Razeghi P, Guthrie PH, Taegtmeyer H. Alterations of the circadian clock 

in the heart by streptozotocin-induced diabetes. J Mol Cell Cardiol. 2002;34:223-31. 

Zanquetta MM, Seraphim PM, Sumida DH, Cipolla-Neto J, Machado UF. Calorie restriction 

reduces pinealectomy-induced insulin resistance by improving glut4 gene expression and its 

translocation to the plasma membrane. J Pineal Res. 2003;35(3):141-8. 




