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RESUMO 

  

Farias, T. S. M. Caracterização do perfil diário da lipólise e lipogênese no 
tecido adiposo de ratos adultos e a influência da pinealectomia. 2010. 62 f. 
Dissertação (Mestrado em Fisiologia e Biofísica) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Sabendo-se da correlação do hormônio melatonina com mudanças metabólicas 

no tecido adiposo e devido a trabalhos que apontam, mas que não 

caracterizam de fato a existência de um perfil diário dos processos de lipólise e 

lipogênese em adipócitos isolados de ratos, o presente trabalho teve como 

objetivo investigar se há ritmicidade dos eventos lipolíticos e lipogênicos no 

tecido adiposo peri-epididimal e caracterizar, no caso da detecção de oscilação 

rítmica circadiana, se a pinealectomia interfere ou não nesse processo. O 

sacrifício dos animais, controles e pinealectomizados, foi realizado de quatro 

em quatro horas, a saber, 6h30min, 10h, 14h, 18h, 22h; 2h e 5h30min. Coletou-

se o tecido adiposo peri-epididimal desses animais e isolaram-se os adipócitos 

para mensurar por meio de ensaios biológicos ex vivo (com adipócitos 

isolados) a sua capacidade de realizar lipólise e lipogênese.Em relação a 

lipogênese (tanto a taxa basal como a estimulada por insulina), observaram-se 

algumas diferenças estatisticamente significativas nas determinações feitas 

entre os horários analisados. Isto ocorreu tanto em adipócitos de animais 

controles quanto de pinealectomizados. No entanto, a comparação entre 

grupos (Controle X Pinealectomizado), levando-se em conta o horário do dia, 

não mostrou diferenças significativas entre os grupos, indicando que remoção 

da glândula pineal não interfere nesse processo metabólico do tecido adiposo 

branco peri-epididimal. O estudo da lipólise (tanto a taxa basal como a 

estimulada por isoproterenol) mostrou que existem algumas diferenças 

estatisticamente significativas entre os horários analisados, contudo, como no 

caso da lipogênese, a pinealectomia também não interferiu no ritmo desse 

processo. A utilização do programa COSINOR, para análise da existência de 

ritmos desses processos, evidenciou que existe um ritmo, tanto na lipogênese 

quanto na lipólise, mas que não ocorre de maneira circadiana, ou seja, não 

ocorre em intervalos de 24h ±4. Possivelmente, seriam ritmos ultradianos. 

Ainda foi verificada interferência da pinealectomia nas taxas de consumo 
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alimentar, ingestão hídrica e evolução do peso corporal, no entanto não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos.  

 

Palavras-chave: Tecido adiposo. Pinealectomia. Lipólise. Lipogênese. 

Metabolismo. Perfil Circadiano.  
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ABSTRACT 
     

FARIAS, T. S. M. Characterization of the daily profile of lipolysis and 
lipogenesis in adipose tissue of adult rats and the influence of 
pinealectomy. 2010. 62 f. Master thesis (master's degree in physiology and 
biophysics) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2010. 
 

Knowing the correlation of the hormone melatonin with metabolic changes in 

adipose tissue and because of studies that point, but do not in fact characterize 

the existence of a daily profile in the processes of lipolysis and lipogenesis in 

isolated rat adipocytes, the present study investigated whether there is a 

rhythmicity of lipogenic and lipolytic events in peri-epididymal adipose tissue 

and characterized, in the case of detection of circadian rhythmic, if 

pinealectomy interfered in this process. The sacrifice of animals, both controls 

and pinealectomized, was performed every four hours, namely, 6h30min, 10h, 

14h, 18h, 22h; 2h e 5h30min. The peri-epididymal adipose tissue was collected 

from these animals and adipocytes were isolated to measure, by means of ex 

vivo biological assays, their ability to perform lipolysis and lipogenesis. In 

relation to lipogenesis (both the basal and the insulin-stimulated rates), there 

were some statistically significant differences in the determinations around the 

clock. This occurred in adipocytes both from control as well as from 

pinealectomized animals. However, the time-of-day comparison between 

groups (Control X pinealectomized) showed no significant differences, 

indicating that removal of the pineal gland did not intervene in the metabolic 

activity of peri-epididymal white adipose tissue. The study of lipolysis (both 

basal and stimulated rate to isoproterenol) showed that there are some 

statistically significant differences between the times around the clock, however, 

as in the case of lipogenesis, pinealectomy did not affect the daily profile of this 

process. The use of COSINOR program for analysis of the existence of rhythms 

of these processes showed that indeed there is a rhythm, both in lipogenesis 

and in lipolysis, but it does not occur in a circadian manner, i. e., it does not 

occur at a 24 (± 4) hr interval. Possibly, results are more compatible with an 

ultradian rhythm. Although interference of pinealectomy was verified in rates of 

food consumption, water intake and body weight evolution, there were no 

significant differences between groups. 
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1  INTRODUÇÃO 

 1.1 Tecido adiposo  
 

O tecido adiposo branco (TAB) representa um dos mais abundantes 

tecidos presente em humanos e em muitos animais adultos, podendo ser 

considerado, em termos comparativos, como a maior estrutura do organismo. 

Possibilita um adequado deslizamento entre vísceras e feixes musculares, sem 

causar o comprometimento da integridade e funcionalidade destes, além de 

proteger mecanicamente o organismo contra choques e traumatismos e de 

servir como um importante isolante térmico. Além disso, tem a função de 

estocar triacilglicerol constituindo o principal reservatório de energia mobilizável 

durante períodos de jejum ou de maior demanda energética. 

Mais recentemente, importantes avanços surgiram revelando um grande 

envolvimento do TAB no controle metabólico global atuando como um órgão 

endócrino através da produção e secreção de hormônios e citocinas (também 

denominadas adipocinas). Tal controle metabólico ocorre mediante sinais 

endócrinos, parácrinos e autócrinos influenciando assim outros sistemas do 

organismo animal. 

As adipocinas são substâncias biologicamente ativas liberadas 

abundantemente pelos adipócitos. Dentre estas moléculas podemos citar a 

leptina que apresenta importante ação na regulação do balanço energético, 

atuando em núcleos hipotalâmicos estimulando ou inibindo a expressão de 

neuropeptídeos ligados a ingestão alimentar; a adiponectina, que ao contrário 

das demais adipocinas, atua como fator protetor, com função anti-aterogênica e 

antiinflamatória; além de resistina, visfatina e outras moléculas com 

características pró-inflamatórias, como é o caso do fator de necrose tumoral 

(TNFα) e interleucina 6 (IL-6) (FONSECA-ALANIZ et al., 2006; 

WAJCHENBERG , 2000).  

O tecido adiposo é o principal reservatório energético do organismo e os 

adipócitos são os únicos tipos celulares especializados no armazenamento de 

lipídeosna forma de triacilglicerol (TAG). Essas células possuem todas as 

enzimas e proteínas necessárias para sintetizar ácidos graxos (lipogênese) e 

estocar triacilglicerol em períodos em que a oferta é abundante e para mobilizá-
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los pela lipólise quando existe um déficit calórico (AHIMA et al.; 2000; 

FONSECA-ALANIZ et al., 2006).  

Quando há maior oferta de nutrientes, como no período pós-prandial, 

ocorre aumento da liberação de insulina que estimula a lipogênese. O 

armazenamento de lipídeos e sua incorporação em TAG dependem da 

captação de ácidos graxos contidos nos quilomícrons. No tecido adiposo, os 

quilomícrons sofrem ação da lipase de lipoproteínas (LPL) que degrada os 

triacilgliceróis dos quilomícrons e os ácidos graxos então liberados são 

transferidos para os adipócitos (CURI, 2009). Neste processo, reações 

bioquímicas em cadeia que têm início a partir de substratos lipídicos resultam 

em biossíntese e esterificação de ácidos graxos (AG) para a formação de 

triacilgliceróis (TAG) que são incorporados e armazenados na gota lipídica do 

adipócito.  

Em períodos de jejum, em que ocorre menor disponibilidade de ácidos 

graxos e triacilgliceróis, o processo de lipólise é ativado e o conteúdo 

energético armazenado anteriormente sob forma de triacilgliceróis é hidrolisado 

em diacilglicerol (DAG) e monoacilglicerol (MAG) para finalmente ocorrer 

liberação de três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol por 

molécula de TAG para ser utilizado como fonte de energia. (YEAMAN, 2004; 

LAFONTAN et al., 2009). 

O processo de lipólise é dependente da ativação da enzima lipase 

hormônio sensível (HSL) por meio de uma fosforilação realizada pela cinase 

protéica A (PKA) e ocorre, principalmente, mediante estimulação por 

catecolaminas quando há grande demanda energética, ou no estado de jejum. 

A atividade funcional do tecido adiposo, tanto em condições normais 

como patológicas, demonstram forte correlação com mecanismos circadianos. 

Os níveis circulantes de adipocinas, como a adiponectina e a leptina, 

apresentam um perfil oscilatório num período de 24 horas, assim como a 

interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral-α (TNFα) (GIMBLE e FLOYD 

2009; YILDIZ et al., 2004). Dados apontam que a desregulação circadiana está 

correlacionada com aumento do risco de obesidade e de comorbidades: 

doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, resistência a insulina, 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia (HOLMBACK et al., 2002; DI 

LORENZO et al., 2003)   
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1.2 Glândula pineal e melatonina. 

 

A glândula pineal é uma estrutura única que tem sua origem de uma 

evaginação do diencéfalo, situada em sua margem posterior e acima dos 

colículos superiores em humanos. Foi descoberta há quase 2000 anos, 

quando, em 130-230 DC, o médico grego Galeno de Pérgamo descreveu sua 

localização e a nomeou de glândula pineal. Muitas funções foram atribuídas a 

esta estrutura durante esses anos, desde órgão vestigial, sem função alguma, 

até a interpretação cartesiana de “sede da alma”. No entanto, foi apenas na 

década de 1950 que a glândula ganhou importância no “mundo” das ciências 

biológicas, uma vez que, nessa época, foi demonstrada a associação da 

melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal, com funções endócrinas.  

A pineal, mesmo tendo perdido ao longo da evolução sua capacidade de 

ritmicidade endógena própria, ainda é considerada como um órgão endócrino 

ativo através da ação do seu hormônio.  

Como dito acima, esta glândula produz e sintetiza a melatonina (N-acetil-

5-metoxitriptamina) que é um composto orgânico do grupo das indolaminas 

que, por possuir em sua molécula os agrupamentos acetil e metoxi, apresenta 

uma característica anfifílica, ou seja, é tanto hidro- como lipossolúvel. Assim, 

graças a estas características de solubilidade, a melatonina pode atingir todos 

os compartimentos do organismo. 

 

 

                  

                                          

                                 Figura 1: Estrutura química da melatonina. 

 

A produção de melatonina está sob controle de um relógio mestre 

localizado no núcleo supraquiasmático (NSQ) no hipotálamo anterior 

(SIMONNEAUX et al., 2004; RUSAK e ZUCKER, 1979). Esse núcleo recebe 

informações dos fotorreceptores presentes na retina a partir da via retino-
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hipotalâmica, e através de projeções se conecta ao núcleo paraventricular 

hipotalâmico. O NSQ controla, ao longo das 24 horas, a atividade da via neural 

responsável pela síntese da melatonina e, dessa forma, pode-se afirmar que 

este hormônio apresenta um ritmo diário e sazonal de secreção e que sua 

produção é controlada pelo ciclo de iluminação ambiental característico do dia 

e noite. 

A síntese da melatonina na glândula pineal ocorre a partir do aminoácido 

triptofano, o qual é convertido em serotonina por processos de hidroxilação e 

descarboxilação (REITER, 1991). Em seguida, ela é acetilada a N-

acetilserotonina e, posteriormente, O-metilada resultando assim na molécula de 

melatonina. As enzimas responsáveis pelas duas etapas finais de acetilação e 

metilação são a aril-alquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT) e a hidroxi-indol-

O-metiltransferase (HIOMT), respectivamente.  

A AA-NAT, que é considerada a enzima passo-limitante na via de 

síntese da melatonina, tem atividade dependente de estimulação 

noradrenérgica (ZAWILSKA e SADOWSKA, 2002), e apresenta um robusto 

ritmo diário, atingindo concentrações 100 vezes superiores na fase de escuro 

ambiental, quando comparado à fase de claro. Esta variação diária na 

concentração faz com que a redução dos níveis de serotonina na fase escura 

seja acompanhada por aumento das concentrações de N-acetilserotonina e 

melatonina. Já, o ritmo da segunda enzima é menos evidente, mas sabe-se 

que a HIOMT participa da regulação sazonal da produção de melatonina 

(RIBELAYGA et al., 2000).  

Através da ação da melatonina, pode-se dizer que a glândula pineal 

exerce uma variedade de funções sobre a fisiologia humana, podendo atuar 

como uma glândula endócrina, como um transdutor de sinais e como um 

regulador pulsátil de hormônios. (MACCHI e BRUCE, 2004). 
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Figura 2: Principais etapas da síntese de melatonina 
   Fonte: (GANGULY et al., 2002) 

 

A produção da melatonina é controlada por sistemas endógenos com 

ritmo circadiano, ou seja, sua síntese e secreção ocorrem predominantemente 

à noite enquanto que a estimulação luminosa ambiental suprime tal produção 

(ARMSTRONG, 1989; CIPOLLA-NETO e AFECHE, 1999). Dessa forma, sua 

secreção é proporcional à duração do período escuro, exibindo um padrão 

cíclico de secreção com baixos valores durante o dia e altos valores durante a 

noite. 

Tais características de secreção determinam o papel fisiológico da 

glândula pineal que é sinalizar para o meio interno, pela presença ou ausência 

de melatonina nos líquidos corporais, se é dia ou noite no meio exterior e 

também sinalizar, pelo perfil diário do hormônio, qual a estação do ano. Dessa 

forma, através da secreção da melatonina, pode-se afirmar que a pineal está 
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envolvida na modulação de diversas funções fundamentais para a 

sobrevivência dos organismos, conferindo ritmos a uma série de funções 

neuroendócrinas que modulam, por exemplo, o ciclo sono-vigília e a atividade 

reprodutora e metabólica de várias espécies (BARTNESS e GOLDMAN, 1989). 

Muitos trabalhos apontam que a melatonina apresenta atuação em 

diversos sistemas do organismo. Diante disso, pode-se destacar o 

envolvimento deste hormônio na regulação de ritmos circadianos de processos 

fisiológicos e neuro-endócrinos, função reprodutiva de mamíferos (MACCHI e 

BRUCE, 2004; ARENDT, 1986), na associação temporal e possível interação 

da melatonina com o sono e temperatura corporal, mostrando que o ritmo de 

declínio da temperatura corporal durante uma noite normal é parcialmente 

modulado pelo aumento endógeno de melatonina (CAGNACCI, 1996), da 

função imuno-modulatória devido a sua ação no sistema imunológico 

(CAROLEO et al.,1992; STEINHILBER et al., 1995), da função oncostática 

(COC et al., 1998; TAN et al., 1994), da função de indução da diferenciação 

dos osteoblastos (ROTH et al., 1999), da função vaso-reguladora (DOOLEN et 

al., 1998; VEERMAN et al., 1995), da excelente ação antioxidante e 

antienvelhecimento (REITER, 1998; REITER, 1992) e, ainda, a sua secreção 

pode ser afetada por desordens psiquiátricas e neurológicas (FIORINA et al., 

1996). 

Como visto, a melatonina desempenha diversas funções nos seres 

vivos, e grande parte dessas funções são mediadas por receptores. Nos 

mamíferos, já foram caracterizados três tipos de receptores de membrana para 

melatonina, sendo eles MT1, MT2 E MT3. Os receptores de alta afinidade MT1 

e MT2 pertencem à superfamília dos receptores ligados à proteína G possuindo 

sete alças transmembrânicas ligando-se à proteína Gi e promovem uma 

redução na geração citoplasmática do AMPc.  

O receptor MT1, além de ligar-se à Gi, tem afinidade pela proteína Gq/11 

que lhe confere a característica de poder aumentar a produção de diacilglicerol 

e IP3, podendo resultar em maior concentração intracelular de cálcio e 

atividade da PKC. Por outro lado, está demonstrado em vários sistemas que a 

melatonina, mediada pelo receptor MT1, pode ativar correntes retificadoras de 

potássio, diminuindo a despolarização celular e resultando em uma redução do 

influxo de cálcio através dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Os 



12 

 

mecanismos mobilizados pela Gi quando o receptor MT2 é ativado podem 

resultar em uma redução do GMPc (PETIT et al., 1999), além de implicar na 

mobilização de dois mecanismos de transdução intracelular: um dependente do 

componente  (inibição da adenilato ciclase) e outro dependente do 

componente , resultando na ativação da fosfolipase C (MACHENZIE et al., 

2002; BRYDON et al., 1999; ROKA et al., 1999). 

Os receptores de alta afinidade estão distribuídos por todo o organismo 

desde o sistema nervoso central, onde está presente em várias estruturas, até 

órgãos e tecidos da periferia. 

O terceiro tipo de receptor de membrana existente em mamíferos é o 

MT3, um receptor cuja estrutura molecular é muito parecida com uma enzima, a 

quinona redutase, e cujas ações não estão completamente esclarecidas 

(MACKENZIE et al., 2002; NOSJEAN et al., 2000). 

Lima e colaboradores (1994 e 1998) relataram também que a melatonina 

atua sobre o metabolismo de carboidratos aumentando a sensibilidade à 

insulina de adipócitos isolados medida através de testes de captação de 

glicose e que a pinealectomia leva ao desenvolvimento da resistência à insulina 

dependente da redução considerável na síntese e expressão gênica dos 

transportadores de glicose (GLUT 4), em adipócitos de ratos. Quando os 

animais pinealectomizados passaram por um tratamento de reposição com 

melatonina observou-se que o conteúdo de GLUT 4 foi restaurado comparado 

aos animais que apenas receberam veículo. 

Outro estudo ainda evidenciou que a pinealectomia causou resistência 

insulínica e hipercorticosteronemia em diferentes horários do dia e ainda 

provocou uma alteração diária nos parâmetros metabólicos dos adipócitos 

isolados resultando num quadro de inadequação entre os requerimentos 

energéticos e a capacidade de mobilização de acordo com o ciclo diário de 

atividade-repouso (ALONSO-VALE  et al., 2004). Esse mesmo efeito de 

desorganização rítmica provocado pela pinealectomia também foi constatada 

quando se estudou a resposta secretória de insulina em células pancreáticas 

isoladas frente a um estímulo glicêmico (PICINATO et al. , 2002). 

Outros estudos ainda apontam que a melatonina tem um importante 

papel na regulação da massa corpórea e balanço energético (BARTNESS et 

al., 1985; RASMUSSEN et al., 2001), podendo atuar diretamente nos 
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adipócitos através de receptores específicos MT1 e MT2 (ALONSO-VALE et 

al., 2006). Pessoas que apresentam uma alteração na secreção de melatonina, 

como, por exemplo, aquelas que possuem um estilo de vida noturno, podem ter 

um risco aumentado de problemas de saúde, incluindo a obesidade e o 

diabetes (QIN et al., 2003). 

1.3 Ritmos circadianos 

  

Os ritmos biológicos são modificações endógenas e periódicas que 

acontecem nos seres vivos e possibilitam melhor adaptação ao meio ambiente 

(MENNA-BARRETO, 1997). Tais modificações ocorrem por mudanças na 

fisiologia e no comportamento dos organismos o que lhes permite antecipar a 

regulação de sua biologia, decorrente de mudanças previsíveis no ambiente 

(JOHNSTON et al., 2009). 

Os ritmos biológicos podem ser classificados de acordo com o período 

de repetição do evento considerado, a saber: ritmos circadianos, com período 

de 24 ± 4h; ritmos ultradianos, com período menor do que 20h e ritmos 

infradianos com período maior do que 28h. 

Um ritmo biológico pode estar ajustado a ciclos geofísicos, como, por 

exemplo, o ciclo sono-vigília que é modulado pelo ciclo diário de claro-escuro. 

Além dos ciclos geofísicos, um ritmo pode estar regularmente sob a influência 

de outros ritmos biológicos do próprio organismo ou de outros organismos 

mostrando que os ritmos não ocorrem de forma isolada no ambiente, mas 

recebem pistas temporais que contribuem para sobrevivência do indivíduo e o 

seu sucesso reprodutivo (ROTENBERG, 1997).  

As pistas temporais promovem o ajuste dos ritmos, sincronizando-os 

através de dois mecanismos: arrastamento e mascaramento. No arrastamento, 

o ajuste temporal de um ritmo ocorre pela ação de outro ritmo. Mais 

comumente, refere-se ao processo de ajuste temporal de organismos a ciclos 

ambientais (como a sincronização do ritmo da temperatura central pelo ciclo 

claro/escuro ambiental). Pode-se dizer que um ritmo está 

arrastado/sincronizado quando mantém relações de fase estáveis com o ciclo 

arrastador/sincronizador. 

Já, no mascaramento, fatores ambientais podem ter ação direta sobre o 

ritmo expresso, modificando a expressão de um ritmo biológico sem que haja 
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envolvimento do relógio biológico. Em condições experimentais, tal mecanismo 

poderia ocultar o verdadeiro sincronizador. No entanto, a possibilidade de 

responder diretamente a um estímulo ambiental, sem que necessariamente 

seja um ciclo, proporciona aos organismos uma flexibilidade que não lhes é 

permitida nos mecanismos rígidos do arrastamento e dá ao mascaramento um 

importante papel na adaptação temporal, atuando então como agente da 

plasticidade (MARQUES e MENNA-BARRETO, 1997).  

A importância da manutenção da ritmicidade está baseada nas 

evidências de que uma relação temporal constante entre os diversos ritmos 

fisiológicos leva à determinação de uma ordem temporal interna imprescindível 

à saúde do organismo. Assim, alterações na organização temporal estão 

envolvidas na etiologia de várias doenças e na redução da expectativa de vida 

do indivíduo. 

Além disso, os ritmos biológicos são importantes para manutenção da 

homeostasia do organismo por permitir a temporização adequada dos 

processos biológicos em antecipação às mudanças no meio externo tais como 

a alternância do dia/noite ou das estações do ano, por exemplo. 

 O estudo realizado por Alonso-Vale et al. (2008) demonstrou que a 

exposição rítmica à melatonina em cultura de adipócitos influencia a atividade 

metabólica dos adipócitos, mostrando que há um aumento significativo na taxa 

lipolítica quando a melatonina está ausente no meio de cultura. 

Além disso, Borges-Silva et al. (2005) mostraram que a pinealectomia 

aumenta a resposta lipolítica dos adipócitos quando estes são estimulados com 

isoproterenol. E outros trabalhos ainda mostraram que a melatonina apresenta 

em efeito inibitório sobre a lipólise basal (in vitro) em adipócitos da região 

inguinal (ZALATAN et al., 2001). Quando se utiliza a adrenalina como agente 

lipolítico, observa-se que ocorre uma variação diurna rítmica na sensibilidade 

do adipócito. Tal ritmicidade persiste em testes ex vivo sugerindo que seja da 

natureza intrínseca dos adipócitos exibir uma variação diária (SUZUKI et al., 

1983).   

Em relação à lipogênese, estudos em nosso laboratório, revelaram que 

adipócitos primários isolados em cultura tratados intermitentemente com 

melatonina apresentaram queda na capacidade de incorporação de glicose em 

lipídeos(em resposta à insulina) quando a melatonina estava ausente. Quando 
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a melatonina estava presente, este hormônio facilitou o processo de 

lipogênese, uma vez que observou-se aumento na taxa de incorporação de 

glicose em lipídios, indicando que a presença cíclica e intermitente da 

melatonina pode modular este processo metabólico. Estudos com animais 

pinealectomizados mostraram que as taxas de incorporação de substratos 

como glicose ou acetato em lipídeosnão foram afetadas pela pinealectomia em 

animais sedentários (BORGES-SILVA et al., 2005). 

Quando se chama a atenção para os ritmos metabólicos do tecido 

adiposo, há evidências que mostram uma variação diária intensa nas taxas de 

lipólise e lipogênese em mamíferos. Quando os animais (ratos) estão 

dormindo, ou seja, os níveis de melatonina são baixos, as taxas lipolíticas 

aumentam resultando em um aumento na liberação de ácidos graxos não 

esterificados. Em contraste, quando os animais estão acordados e o nível 

plasmático de melatonina é maior, as taxas de lipólise diminuem e ocorre um 

aumento concomitante do processo de lipogênese (BRAY e YOUNG, 2007; 

SUZUKI,1983).   

Dados que mostram que a expressão dos clock genes, genes 

controladores no relógio biológicos, está diretamente envolvida no padrão 

circadiano da expressão de hormônios como a leptina e ghrelina independente 

da ingestão alimentar (KALRA et al., 2003), que a expressão tanto de enzimas 

lipolíticas e lipogênicas apresentam uma grande variação rítmica diária (BRAY 

e YOUNG, 2007), que trabalhadores noturnos podem ter dislipidemias, e que a 

pinealectomia pode resultar em resistência à insulina e, até mesmo, em ganho 

de peso, indicam que alterações na ritmicidade circadiana podem promover o 

desenvolvimento da obesidade. 

Assim, o presente trabalho tem como proposta demonstrar a existência 

de um perfil circadiano da lipólise e lipogênese, uma vez que não foi 

encontrado na literatura nenhum trabalho que demonstrasse a existência do 

perfil diário desses processos metabólicos através de testes que avaliassem as 

taxas lipolíticas e lipogênicas em vários horários do dia de modo a se obter 

uma cobertura abrangente do perfil circadiano quanto os propostos pelo 

presente trabalho. Foram realizados ensaios biológicos pontuais de quatro em 

quatro horas (5h30min; 6h30min; 10h; 14h; 18h; 22h e 2h). Os horários da 

5h30min e 6h30min da manhã correspondem ao momento de transição entre a 
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fase escura para a fase clara. Além disso, a caracterização circadiana desses 

processos é de grande relevância para o entendimento da fisiologia metabólica 

do tecido adiposo. Já o estudo utilizando animais pinealectomizados ganha 

importância uma vez que já foi demonstrada a grande atuação da melatonina 

na regulação de processos metabólicos, inclusive mostrando que sua presença 

ou ausência interferem, in vitro, nas taxas de lipólise e lipogênese. 
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6 CONCLUSÃO 
 

  Os dados apresentados conduzem às seguintes conclusões:  

 Existe um padrão diário dos processos de lipólise e 

lipogênese, e que, no entanto, não se caracteriza como um 

ritmo circadiano;  

 A pinealectomia não influência o perfil diário dos processos 

metabólicos, lipólise e lipogênese, avaliada em adipócitos 

isolados da gordura PE de ratos Wistar adultos.  

 Técnicas mais apropriadas devem ser utilizadas para 

demonstrar, cronobiologicamente, o perfil desses 

processos metabólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

REFERÊNCIAS* 
 

ALONSO-VALE, M. I. C.; ANHE, G. F.; BORGES-SILVA, C. N.; ANDREOTTI, 
S.; PERES, S. B.; CIPOLLA-NETO, J.; LIMA, F. B. Pinealectomy alters adipose 
tissue adaptability to fasting in rats. Metabolism, v. 53, p. 500-506, 2004. 
 
 
ALONSO-VALE, M. I. C.; BORGES-SILVA, C. N.; ANHE, G. F.; ANDREOTTI, 
S.; MACHADO, M. A.; CIPOLLA-NETO, J.; LIMA, F. B. Light/dark cycle-
dependent metabolic changes in adipose tissue of pinealectomized rats. Horm. 
Metab. Res., v. 36, p. 474-479, 2004. 
 
 

ALONSO-VALE M. I. C.; ANDREOTTI S.; BORGES-SILVA C.N.; MUKAI, P. Y.; 
CIPOLLA-NETO, J.; LIMA, F. B. Intermittent and rhythmic exposure to 
melatonin in primary cultured adipocytes enhances the Insulin and 
dexamethasone effects on leptin expression. J. Pineal Res., v. 41, p. 28-34, 
2006. 
 

 

ALONSO-VALE M. I. C.; ANDREOTTI S.; MUKAI P. Y.; BORGES-SILVA, C. N.; 
PERES, S. B.; CIPOLLA-NETO, J.; LIMA, F. B. Melatonin and the circadian 
entrainment of metabolic ano hormonal activies in primary isolated adipocytes. 
J. Pineal Res., v. 45, p. 422-429, 2008. 
 
 
AHIMA R. S.; FLIER J. S. Adipose tissue as an endocrine organ. Trends 
Endocrinol. Metab., v. 11, p. 327-332, 2000. 
 

 

ARENDT, J. Role of the pineal gland and melatonin in seasonal reproductive 
function in mammals. Oxford Rev. Reprod. Biol., v. 8, p. 1-2, 1986 
 
 
ARENDT, J. Melatonin and the Mammalian Pineal Gland. London: Chapman 
e Hill, 1995. 
 
 
ARMSTRONG, S. M. Melatonin and circadian control in mammals. Experientia, 
v. 45, p. 932-938, 1989. 
 
 
ATGIE, C.; SAUVANT, P.; AMBID, L.; CARPENE, C. Possible mechanisms of 
weight loss of Siberian hamsters (Phodopus sungorus sungorus) exposed to 
short photoperiod. J. Physiol. Biochem., v. 65, p. 377-386, 2009 
 
 

*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: 

elaboração. Rio de janeiro, 2002. 



19 

 

BARTNESS T. J.; WADE G. N. Photoperiodic control of seasonal body weight 
cycles in hamsters. Neuro Biobehav Rev., v. 9, p. 599-612,1985. 
 
 
BARTNESS, T. J.; GOLDMAN, B. D.; Mammalian pineal melatonin: a clock for 
all seasons. Experientia, v. 45 p. 939-945, 1989. 
 
 
BIMBAUM, M. J. Lipolysis: more than just a lipase. The journal of cell biology, 
v. 6, p. 1011-1012, 2003. 
 
 
BRAY, M. S.; YOUNG, M. E. Circadian rhythms in the development of obesity: 
potential role for the circadian clock within the adipocyte. Obes. Rev., v. 8, p. 
169-181, 2007. 
 
 
BRYDON, L.; ROKA, F.; PETIT, L.; COPPET, P.; TISSOT, M.; BARRET, P.; 
MORGAN, P. J.; NANOFF, C.; STROSBERG, A. D.; JOCKERS, R. Dual 
signaling of human Mel1a melatonin receptors via G(i2), G(i3), and G(q/11) 
proteins. Mol. Endocrinol., v. 13, p.  2025-2038, 1999. 
 
 
BORGES-SILVA, C. N.; FONSECA-ALANIZ, M. H.; ALONSO-VALE, M. I. C.; 
TAKADA, J.; ANDREOTTI, S.; PERES, S. B.; CIPOLLA-NETO, J.; PITHON-
CURI, T. C.; LIMA, F. B. Reduced lipolysis and increased lipogenesis in 
adipose tissue from pinealectomized rats adapted to training. J. Pineal Res., v. 
39, p. 178-184, 2005. 
 
 
CAGNACCI, A. Melatonin in relation to physiology in adult humans. J. Pineal 
Res., v. 21, p. 200-213, 1996. 
 
 
CAROLEO, M. C.; FRASCA D.; NISTICO G.; DORIA G. Melatonin as 
immunomodulator in immunodeficient mice. Immunopharmacology, v. 47,p. 
81-89, 1992. 
 
 
CIPOLLA-NETO, J.; AFECHE, S. C. Glândula pineal. In: AIRES M. M. 
Fisiologia. 2. ed. São Paulo: Ed. Guanabara Koogan, 1999. p. 805-811. 
 
 
COC, S.; FERNANDEZ, R.; GUEZMES, A.; SANCHEZ-BARCELO, E. J. 
Influence of melatonin on invasive and metastatic properties of MCF-7 human 
breast cancer cells. Cancer Res., v. 58, p. 4383-4390, 1998. 
 
 
CURI, R. Integração do metabolismo. In: CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia 
Básica. São Paulo: Ed. Guanabara Koogan, 2009. p. 783. 



20 

 

DI LORENZO, L.; DE PERGOLA, G.; ZOCCHETTI, C.; L’ABBATE, N.; BASSO, 
A.; PANNACCIULLI, N.; CIGNARELLI, M.; GIORGINO, R.; SOLEO, L. Effect of 
shift work on body mass index: results of a study performed in 319 glucose-
tolerant men working in a Southern Italian industry. Int. J. Obes. Relat. Metab. 
Disord., v. 27, p. 1353–1358, 2003. 
 
 
DOLE, V. P.; MEINERTZ, H. Microdetermination of long-chain fatty acids in 
plasma and tissues. J. Biol. Chem., v. 235, p. 2595-2599, 1960. 
 
 
DOOLEN, S.; KRAUSE,D. N.; DUBOCOVICH, M. L.; DUCKLES, S. P. 
Melatonin mediates two distinct responses in vascular smooth muscle. Eur. J. 
Pharmacol., v. 345, p. 67-69, 1998. 
 
 
FINE, J. B.; DI GIROLAMO, M. A simple method to predict cellular density in 
adipocyte metabolic incubations. Intern. J. Obesity., v. 1, p. 764-768, 1997. 
 
 
FIORINA, F.; LATTUADA, G.; PONARI, O.; SILVESTRINI, C.; DALLAGLIO, O. 
Impaired nocturnal melatonin excretion and changes of immunological status in 
ischaemic stroke patients. Lancet., v. 347, p. 692-693, 1996. 
 
 
FONSECA-ALANIZ, M. H.; TAKADA, J.; ALONSO-VALE, M. I. C.; LIMA, F. 
B.The adipose tissue as a regulatory center of the metabolism. Arq. Bras. 
Endocrinol. Metabol., v. 50, p. 216-229, 2006. 
 
 
FUKUDA, H.; IRITANI, N. Diurnal variations of lipogenic enzyme mRNA 
quantities in rat liver. Biochim. Biophys. Acta., v. 1086, n. 3, p. 261-264, 1991. 
 
 
GANGULY, S.; CONN, S. L.; KLEIN, D. V. Control of melatonin synthesis in the 
mammalian pineal gland: the critical role of serotonin acetylation. Cell tissue 
Res., v. 309, p. 127-137, 2002. 
 
 
GIMBLE, J. M.; FLOYD, Z. E. Fat circadian biology. J Appl Physiol., v. 107, n. 
5, p. 1629-1637, 2009. 
 
 
GONDRET, F.; FERRÉ, P.; DUGAIL, I. ADD-1/SREBP-1 is a major determinant 
of tissue differential lipogenic capacity in mammalian and avian species. J. 
Lipid. Res., v. 42, p. 106-113, 2001. 
 
 
GONZÁLEZ-YANES, C.; SÁNCHEZ-MARGALET, V. Signaling mechanisms 
regulating lipolysis. Cellular signaling, v. 18, p. 401-408, 2006. 



21 

 

HOFFMAN, R.A.; REITER, R.J. Rapid pinealectomy in hamsters and other small 
rodents. Anat. Rec., v. 153, p. 19–22, 1965. 
 
 
HOLM, C. Molecular mechanisms regulating hormone-sensitive lipase and 
lipolysis. Biochem. Soc. Trans., v. 31, p. 1120-1124, 2003. 
 
 
HOLMBACK, U.; FORSLUND, A.; FORSLUND, J.; HAMBRAEUS, L.; 
LENNERNAS, M.; LOWDEN, A.; STRIDSBERG, M.; AKERSTEDT, T. Metabolic 
responses to nocturnal eating in men are affected by sources of dietary energy. 
J. Nutr., v. 132, p. 1892–1899, 2002. 
 
 
KALRA, S. P.; BAGNASCO, M.; OTUKONYONG, E. E.; DUBE, M. G.; KALRA, 
P. S. Rhythmic, reciprocal ghrelin and leptin signaling: new insight in the 
development of obesity. Regul. Pept., v. 111, p. 1-11, 2003.  
 
 
JOHNSTON, J. D.; FROST, G.; OTWAY, D. T. Adipose tissue, adipocytes and 
the circadian timing system. Obes. Rev., v. 10, p. 52-60, 2009. Supplement 2. 
 
 
LAFONTAN, M.; LANGIN, D. Lipolysis and lipid mobilization in human adipose 
tissue. Prog. Lipid. Res., v. 48, n. 5, p. 275-297, 2009. 
 
 
LIMA, F. B.; MATSUSHITA, D. H.; HELL, N. S.; DOLNIKOFF, M. S.; 
OKAMOTO, M. M.; CIPOLLA NETO, J.  The regulation of insulin action in 
isolated adipocytes. Role of the periodicity of food, time of day and melatonin. 
Braz. J. Med Biolg Res., v. 27, p. 995-1000, 1994. 
 
 
LIMA, F. B.; MACHADO, U.F.; BARTOL, I.; SERAPHIM, P. M.; SUMIDA, D. H.;  
MORAES, S. M. ; HELL, N. S. ; OKAMOTO, M. M. ; SAAD, M. J. ; CARVALHO, 
C. R.; CIPOLLA-NETO, J. Pinealectomy causes glucose intolerance and 
decreases adipose cell responsiveness to insulin in rats. Am. J. Physiol., v. 
275, p. 934-941, 1998. 
 
 
MACKENZIE, R. S.; MELAN, M. A.; PASSEY, D. K.; WITT-ENDERBY, P. A. 
Dual coupling of MT(1) and MT(2) melatonin receptors to cyclic AMP and 
phosphoinositide signal transduction cascades and their regulation following 
melatonin exposure. Biochem. Pharmacol., v.63, p. 587-595, 2002. 
 
 
MACCHI,  M. M.; BRUCE, J. N. Human pineal physiology and functional 
significance of melatonin. Frontiers in Neuroendocrinology, v. 25, p. 177-195, 
2004. 



22 

 

MAZZUCCHELLI, C.; PANNACCI, M.; NONNO, R.; LUCINI, V.; FRASCHINI, 
F.; STANKOV, B. M. The melatonin receptor in the human brain: cloning 
experiments and distribution studies. Brain. Res. Mol. Brain Res., v. 39, p. 
117-126, 1996. 
 
MENNA-BARRETO, L. O tempo na biologia. In: MARQUES N.; MENNA-
BARRETO L. Cronobiologia: Princípios e Aplicações. São Paulo: Ed. Edusp, 
1997. p. 18-21. 
 
 
NG, T. B.; WONG, C. M. Effects of pineal indoles and arginine vasotocin on 
lipolysis and lipogenesis in isolated adipocytes. J. Pineal Res., v. 3, p. 55-66, 
1986. 
 
 
NOSJEAN, O.; FERRO, M.; COGE, F.; BEAUVERGER, P.; HENLIN, J. M.; 
LEFOULON, F.; FAUCHERE, J. L.; DELAGRANGE, P.; CANET, E.; BOUTIN, 
J. A. Identification of the melatonin-binding site MT3 as the quinone reductase 
2. J. Biol. Chem., v. 275, p. 31311–31317, 2000. 
 
 
PETIT, L.; LACROIX, I.; DE-COPPET, P.; STROSBERG, A. D. ; JOCKERS, R. 
Differential signaling of human Mel1a and Mel1b melatonin receptors through 
the cyclic guanosine 3'-5'-monophosphate pathway. Biochem. Pharmacol., v. 
58, p. 633-639, 1999. 
 
 
PICINATO, M. C.; HABER, E. P.; CARPINELLI, A. R.; CIPOLLA-NETO, J. Daily 
rhythm of glucose-induced insulin secretion by isolated islets from intact and 
pinealectomized rats. J. Pineal Res., v. 33, p, 172-177, 2002. 
 
 
PRUNET-MARCASSUS, B.; DESBAZEILLE M., BROS A., LOUCHE K., 
DELAGRANGE P., RENARD P., CASTEILLA L., PE´ NICAUD L.: Melatonin 
reduces body weight gain in Sprague Dawley rats with diet-induced obesity. 
Endocrinology, v. 144, p. 5347-5352, 2003. 
 
 
QIN, L. Q.; LI, J.; WANG, J.; XU, J. Y.; KANEKO, T. The effects of nocturnal life 
on endocrine circadian patterns in healthy adults, Life Sci., v.73, p. 1467-1475, 
2003. 
 
 
RASMUSSEN, D. D.; BOLDT, B. M.; WILKINSON, C. W.; YELLON, S. M.; 
MATSUMOTO, A. M. Daily melatonin administration at middle age suppresses 
male rat visceral fat, plasma leptin, and plasma insulin to youthful levels. 
Endocrinology, v. 140, p. 1009-1012, 1999. 
 
 



23 

 

RASMUSSEN, D. D.; MITTON, D. R.; LARSEN, S. A.; YELLON, S. M. Aging-
dependent changes in the effect of daily melatonin supplementation on rat 
metabolic and behavioral responses. J. Pineal Res., v. 31, p. 89-94, 2001. 
 
 
REITER, R. J. Pineal melatonin: cell biology of its synthesis and of its 
physiological interactions. Endocrine Rev., v. 12, p. 151-180, 1991. 
 
 
REITER, R. J. The ageing pineal gland and its physiological consequences. 
Biossays, v. 14, p. 169-175, 1992. 
 
 
REITER, R. J. Oxidative damage in the central nervous system: protection by 
melatonin. Prog. Neurobiol., v. 56, p. 359-384, 1998. 
 
 
RIBELAYGA, C.; PÉVET, P.; SIMONNEAUX, V. HIOMT drives the 
photoperiodic changes in the amplitude of the melatonin peak of the Siberian 
hamster. Am. J. Physiol., v. 278, p. 1339-1345, 2000. 
 
 
RODBELL, M. Metabolism of isolated fat cells. Effects of hormones on glucose 
metabolism and lipids. J. Biol. Chem., v. 239, p. 357-380, 1964. 
 
 
ROKA, F.; BRYNDON, L.; WALDHOER, M.; STROSBERG, A. D.; 
FREISSMUTH, M.; JOCKERS, R.; NANOFF, C. Tight association of the human 
Mel(1a)-melatonin receptor and G(i): precoupling and constitutive activity. Mol. 
Pharmacol., v. 56, p. 1014–1024, 1999. 
 
 
ROTENBERG, L. MARQUES, N.; MENNA-BARRETO, L. Desenvolvimento da 
cronobiologia. In: MARQUES, N.; MENNA-BARRETO, L. Cronobiologia: 
Princípios e Aplicações. São Paulo: Ed. Edusp, 1997. p. 24-44.  
 
 
ROTH, J. A.; KIM, B. G.; LIN, W. L.; CHO, M. I. Melatonin promotes osteoblast 
differentiation and bone formation. J. Biol. Chem., v. 274, p. 22041-22047, 
1999. 
 
 
RUSAK,  B. ; ZUCKER I. Neural regulation of circadian rhythms. Physiol. Rev., 
v. 59, p. 449-526, 1979. 
 
 
SIMONNEAUX, V.; POIREL, V. J.; GARIDOU, M. L.; NGUYEN, D.; DIAZ-
RODRIGUEZ, E.; PÉVET, P. Daily rhythm and regulation of clock gene 
expression in the rat pineal gland. Molecular Brain Research, v. 120, p. 164-
172, 2004. 



24 

 

STEINHILBER, D.; BRUNGS, M.; WERZ, O.; WIESENBERG, I.; DANIELSSON, 
C.; KAHLEN, J. P.; NAYERI, S.; SCHRADER, M.; CARLBERG, C. The nuclear 
receptor for melatonin represses 5-lipoxygenase gene expression in human B 
lymphocytes. J. Biol. Chem., v. 270, p. 7037-7040, 1995. 
 
 
SUZUKI, M.; SHIMOMURA, Y.; SATOH, Y. Diurnal changes in lipolytic activity 
of isolated fat cells and their increased responsiveness to epinephrine and 
theophylline with meal feeding in rats. J. Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo), v. 29, 
p. 399-411, 1983. 
 
 
TAN, D. Z.; POEGGELER, B.; REITER, R. J.; CHEN, L. D.; CHEN, S.; 
MANCHESTER, L. C.; BARLOW-WALSON, L. R. Both physiological and 
pharmacological levels of melatonin reduce DNA adduct formation induced by 
carcinogen safrole. Carcinogenesis, v. 15, p. 215-218, 1994. 
 
 
VEERMAN, D. P.; IMHOLZ, B.P.; WIELING, W.; WESSELING, K. H.; VAN, 
MONTFRANS, G. A. Circadian profile of systemic hemodynamics. 
Hypertension, v. 26, p. 55-59, 1995. 
 
 
WAJCHENBERG, B. L. Subcutaneous and visceral adipose tissue: their relation 
to the metabolic syndrome. Endocr. Rev., v. 21, p. 697-738, 2000. 
 
 
YEAMAM, S. Hormone – sensitive lipase- new roles for a old enzyme. 
Biochem. J., v. 22, p. 379-411, 2004. 
 
 
YILDIZ, B.O.; SUCHARD, M.A.; WONG, M.L; MCCANN, S.M.; LICINIO, J. 
Alterations in the dynamics of circulating ghrelin, adiponectin, and leptin in 
human obesity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, v. 101, p. 10434–10439, 2004. 
 
 
ZALATAN, F.; KRAUSE, J. A.; BLASK, D. E. Inhibition of isoproterenol-induced 
lipolysis in rat inguinal adipocytes in vitro by physiological melatonin via a 
receptor-mediated mechanism. Endocrinology, v. 142, p. 3783-90,  2001. 
 
 
ZAWILSKA, J. B.; SADOWSKA, M. Prolonged treatment with glucocorticoid 
dexamethasone suppresses melatonin production by pineal gland and retina. 
Polish Journal of Pharmacology, v. 54, p. 61-66, 2002. 
 
 
ZARDOYA, R.; DIEZ, A.; SERRADILLA, M. C.; MADRID, J. A.; BAUTISTA, J. 
M.; GARRIDO PERTIERRA, A. Lipogenic activities in rat liver are subjected to 
circadian rhythms. Rev. Esp. Fisiol., v. 50, p. 239-44, 1994. 
 


