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RESUMO 

Quando se comparam diferentes indivíduos humanos, percebemos que 

existe uma diferença de fase para os diversos ritmos que esses expressam. Tais 

diferentes cronotipos podem ser classificados, de acordo com um questionário 

proposto por Horne e Ostberg, em matutinos, indiferentes e vespertinos. Trabalhos 

recentes envolvendo alelos de genes que participam do relógio molecular 

circadiano sugerem que pode haver um mecanismo genético controlando esse 

fenótipo. Esses trabalhos relatam um polimorfismo de repetição do gene hPer3, o 

qual estaria correlacionado à síndrome de fase atrasada do sono e ao cronotipo. O 

presente trabalho objetiva comprovar tais dados no que diz respeito à ligação dos 

diferentes alelos desse gene (4 e 5) com os cronotipos extremos. Para tal, o 

questionário de Horne e Ostberg foi empregado como parte da metodologia, de 

modo a fazer uma triagem dos indivíduos de cronotipo extremo, dos quais foi feita 

uma coleta de sangue para extração de DNA leucocitário. A técnica de peR foi 

empregada para ampliar o gene e verificar quais os alelos presentes. 

Os resultados - comparação pelo Teste T entre o genótipo e o resultado do 

questionário - confirmam estudos anteriores e indicam uma tendência à 

matutinidade relacionada à presença do alelo 5 desse mesmo gene, cujas 

significâncias são 0,05343 e 0,04895, de acordo com as correções de Pearson e 

M-L, respectivamente. 



1 INTRODUÇÃO 

A Teoria Sintética da Evolução trouxe para a biologia um novo entendimento 

sobre a diversidade: o relevante são as diferenças existentes no material genético, ou 

seja, os alelos. Chamamos de alelo as diferentes formas que podem existir para um 

gene em um determinado locus. Quando em uma população temos essas diferentes 

formas coexistindo, ocorre um polimorfismo do gene (GRIFTINS et ai. 2002). 

A população humana é nitidamente heterogênea quanto ao horário preferido de 

sono. Dessa forma, há um estrato que prefere dormir cedo e acordar cedo, outro que 

prefere dormir tarde e acordar tarde e, ainda, um terceiro, cuja preferência por horários 

de sono é intermediária, distribuindo-se ao longo dos intervalos possíveis para esses 

dois extremos. Horne e Ostberg desenvolveram um questionário - o qual será referido a 

partir de agora como HO - para identificar, nesses diferentes estratos, três cronotipos, 

respectivamente matutino, vespertino e indiferente (HORNE e OSTBERG, 1976). Po

demos determinar o cronotipo de cada indivíduo por meio de uma pontuação - forneci

da pelo questionário elaborado pelos dois cientistas supracitados - a qual varia de 16 a 

86 pontos. O cronotipo matutino é aquele de maiores pontuações e o cronotipo vesper

tino o de menores pontuações. Os indivíduos indiferentes possuem valores de pontua

ção intermediários. 

O significado desses diferentes cronotipos, entretanto, vai muito além do sim

ples deitar-se cedo ou tarde. A presença da alternância entre as fases clara e escura do 

dia foi um fator marcante na adaptação dos seres vivos ao longo de sua história no pla

neta. Tal ciclo tem período de 24 horas e evolutivamente levou à seleção de formas a

daptadas a esse intervalo de tempo. A exemplo do relógio natural do ciclo claro/escuro, 
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a grande maioria dos seres vivos possuem relógios endógenos, ou biológicos, regula

dos para uma duração próxima a 24h. Isso implica dizer que muitos organismos conse

guem manter uma organização temporal independente de pistas ambientais (zeitge

bers) , como se possuíssem um relógio que lhes indicasse as horas. Devido à presença 

do ciclo claro/escuro, foram selecionados, em muitos casos, ritmos biológicos circadia

nos (de aproximadamente um dia, ou seja, 24h), sendo o ciclo sono/vigília apenas um 

dentre os processos assim regulados. Outros exemplos clássicos são a variação de 

pressão arterial e temperatura corpórea que ocorrem ao longo do dia, bem como a se

creção de diversos hormônios (GOLOMBECK, 2002). 

O referido relógio biológico está presente em todas as células do indivíduo (di

tos osciladores ou relógios periféricos), e expressa uma ritmicidade própria, função de 

repetidas transcrições/traduções de determinados genes e suas interrupções devido a 

uma alça de feedback negativo. Porém, sem um input (nesse caso um comando) regu

lar de uma região especial do sistema nervoso central (o núcleo supra quiasmático, co

mo descrito abaixo), a qual coordena e integra esses diferentes ritmos, esses oscilado

res periféricos não se sincronizam e, inclusive, alguns deles perdem sua ritmicidade 

própria após alguns dias (REPPERT e WEAVER, 2002). O que nos permite acompa

nhar o período de 24 horas do planeta utilizando um relógio endógeno de período apro

ximadamente igual a 24,5 horas é a sincronização com fatores externos. Para a espécie 

humana, o ciclo claro/escuro é o zeitgeber predominante (ROENNEBERG e MERROW, 

2003). No que diz respeito à sincronização dos ritmos circadianos, a percepção desse 

estímulo fótico independe dos cones e bastonetes, sendo, provavelmente, a melanopsi

na (pigmento presente em células ganglionares da retina) o principal receptor (ROLLAG 

et aI., 2003). Através do trato retinohipotalâmico, o sinal luminoso irá atingir um grupo 
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especial de neurônios, alojados no núcleo supra quiasmático (NSQ), Jogo acima do qui

asma óptico. O NSQ sincroniza os ritmos gerados em outros locais do organismo com o 

ciclo ambiental, sendo um oscilador importante por esse motivo. 

Outro mecanismo de sincronização - independente da luz - também está pre

sente, sendo chamado portanto de sincronização não-fótica. Diversos sincronizadores 

podem atuar nesse mecanismo, sendo as vias de informação diferentes para cada um 

dos casos. Podemos citar como exemplo a sincronização por atividades sociais (levan

tar cedo para ir à escola ou ao trabalho) e o estímulo da alimentação, as quais acabam 

funcionando como zeitgeber. (HIROTA e FUKADA, 2004). 

Se cada célula opera como um relógio, é de se esperar que cada uma estará 

marcando uma hora diferente. A harmonização desses ritmos circadianos independen

tes, realizada pelo relógio mestre do NSQ, constitui o que chamamos de ordem tempo

ral interna. Se as diversas funções ciciam, isto é, oscilam ritmicamente, teremos um 

horário do dia no qual o organismo está mais bem preparado para realizar certas fun

ções, estando em contrapartida menos preparado para efetivar outras (MARQUES, MO 

in GOLOMBEK, 2002; ROENNEBERG e MERROW, 2003). 

Considere então que, quando uma pessoa tem tendência a dormir mais cedo e 

acordar mais cedo, é como se ela estivesse adiantando seu relógio em relação ao ciclo 

natural. Isso implica que não apenas mecanismos fisiológicos referentes ao despertar -

como a secreção de melatonina durante a noite e o pico de cortisol aproximadamente 

uma hora antes do despertar - irão se antecipar, mas também outras atividades bioló

gicas e psíquicas irão acompanhar esse adiantamento, uma vez que os ritmos estão 

acoplados. Assim, um indivíduo de cronotipo matutino terá seu pico de disposição e 
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atenção antes do que outros indivíduos. O raciocínio inverte-se para alguém que seja 

vespertino. 

Eis que surge uma importante questão: seriam esses cronotipos frutos de 

comportamentos sociais ou haveria uma razão biológica intrínseca controlando esses 

mecanismos? 

A ritmicidade que os organismos vivos expressam é gerada por uma cadeia de 

reações bioquímicas geneticamente controladas. Os primeiros estudos desse tipo inicia

ram com a mosca das frutas, Drosophila melanogasfer. Ron Konopka, trabalhando no 

laboratório de Seymour Benzer, utilizou mutantes desses animais que apresentavam 

durações diferentes de seus ritmos de atividade e de eclosão (quando o imago rompe o 

casulo), podendo assim caracterizar um gene - o primeiro gene do relógio circadiano a 

ser descoberto - o qual chamou de period (Per) (KONOPKA e BENZER, 1971). 

Posteriormente, outros genes foram identificados e conseqüentemente incorpo

rados num modelo circadiano molecular, como por exemplo o gene fimeless (Tim). De 

acordo com o trabalho de revisão realizado por PANDA e cols. em 2002, esse modelo 

em Drosophila baseia-se na ativação e inibição de dois principais genes, Per e Tim, a

través de mecanismo de feedback (retroalimentação) positivos e negativos. O produto 

de outros dois genes, as proteínas CYC e CLOCK, quando ligadas aos genes anterio

res, habilitam a transcrição. O acúmulo no núcleo do heterodímero PERITIM inibe a 

transcrição, através de uma alça de feedback negativo. 

Posteriormente, foi investigado se os mesmos genes que controlam o relógio 

biológico em Drosophila estariam conservados em outros animais. Em mamíferos, a 

descoberta de um hamster mutante, que apresentava um período endógeno de ativida-
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de mais curto do que o normal - essa mutação foi descrita como tau (t) - permitiu a 

busca por genes do relógio molecular nesses animais (PANDA et aI., 2002). 

O fato é que, embora haja uma alta conservação, existindo genes homólogos, 

mesmo no que se refere aos mecanismos pelos quais essas engrenagens moleculares 

movem o relógio biológico, houve uma divergência evolutiva em relação à função exer

cida por esses genes (REPPERT e WEAVER, 2000). A Tabela 1.1 permite realizar uma 

comparação entre os genes existentes em Orosophila e aqueles pertencentes a mamí

feros. 
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TABELA 1.1 - CORRESPONDENCIA ENTRE GENES DE Drosophila E DE MAMíFEROS E SUAS 
RESPECTIVAS FUNÇÕES 

Genes em 
Drosophila 

period (per) 

Propriedades Genes em 
Mamíferos 

RNA e proteína ciciam; 
Liga-se à TIM; 
Inibe dCLKlCYC. 

Period 1 (Per1) 
Period 2 (Per2) 
Period 3 (per3) 

Propriedades 

RNA e proteínas ciciam; 
Liga-se à CRY e a outras proteí
nas PER; 
Ativa BMAL 1 ; 
Mutação em Per2 está associada 
com SFAS . ..................................................... -... . .... _ ..... _ ........ _ ........................ _._ .... _ .... ~_ .••....• ~ ....... _ ........ _ ....... _ ....... ~ ........ -.~ ... _. .................................................................................. _ .... __ ........ _ ....... _ ...... _ .•...... _ ....... _ ........ _ ....... -....... _ ....... _ ....... _ ....... _ ........ _ ....... _ ...•.•.. _ ....... -

timeless (fim) RNA e proteína ciciam; 
Liga-se à PER e facilita o 
transporte dessa para o nú
cleo; 
Inibe dCLKlCYC; 
Degrada-se em resposta à luz. 

Timeless (Tim) Constitutivamente expresso; 
Relação mais próxima com time
out em Drosophila; 
A mutação na qual ocorre ausên
cia de ambas as cópias do gene é 
letal, tomando impossível estabe
lecer sua função precisa no reló-

............ .................. .. __............... .... _.. .. .... ... ...... .. ........ ........... ................................... ........ .._9J99..i.r.<::ªcJ. iª!:l.<:l.:..........................._._ .. 
doublefime (dbf) Constitutivamente expresso; 

SerlThr quinase (CK1 li); 
Fosforila PER livre (não ligado 
à TIM), promovendo sua de-

.... ................................... ........ . ...gré:lºª9ªº:___... 
dClock (dClk) RNA e proteína ciciam; 

Proteína bHLH-PAS; 
Heterodimeriza com CYC e 
promove transcrição a partir 
da E-box. 

Casein kinase 1 [; Constitutivamente expresso; 
(CK1 li) Proteína quinase; 

Circadian locomotor 
output cycle kaput 
(Clock) 

Fosforila PER e afeta sua estabi
lidade. 

.._-... ---.... _-....... - .... _ ...... _ ........ _ ....... _ ....... _. 

Constitutivamente expresso; 
Heterodimeriza com BMAL 1 e 
liga-se à E-box; 
Promove transcrição de Per e 

............... ..................... _ ... ç'X ........................ . 
cycle (cyc) Constitutivamente expresso; Bmal1/MOP3 RNA cicia; 

Proteína bHLH-PAS; Heterodimeriza com CLOCK e 
Heterodimeriza com dCLK e liga-se à E-box; 
promove transcrição a partir Promove transcrição de Per e 

._........._.......... .._.cJ..ª.~=1?9?<:...._....... .. ___ . .... .......................... ............... .................... .........._çry~.... .. _... ............ . 
cryptochrome (cry) RNA cicia; Cryptochrome 1 (cry1) RNA cicia; 

Fotoreceptor circadiano; Cryptochrome 2 (cry2) Mutações alteram a ritmicidade 
Promove degradação foto- em camundongos, implicando 
dependente de TIM; uma função como oscilador cen-
Pode ser essencial para al- trai; 
guns relógios periféricos_ Liga-se à PER, estabilizando-a; 

..................................................................................._ ...................................... _ .. _ ...... ......................................................................... _.I.'!i.~.~~ .. !~é:I.'!~!?r!ç~g9~ .. E.~t.~.gry: .. . 
vrille RNA e proteína ciciam; Nfil3/E4BP4 Em galinhas, reprime a expressão 

Fator de transcrição bZIP; de cPer, 
Pode reprimir transcrição de Em ratos, suprime expressão de 

__..........P.f)L~ .. !J'!!:.__....._ ... _............. .............. _._._. __ .....__ .......................................... _'!!.E.f).ct .. ~'!.l.g~.I!.~~?~~g~-'~!?~.:... 
shaggy Constitutivamente expresso; 

SerlThr quinase (GSK-3); 
Promove fosforilação de TIM e 
localização nuclear de 
PERITIM; 

Adaptado de PANDA et aI., 2002 

o principal modelo animal que vem sendo utilizado em mamíferos é o rato. Mui-

to já foi elucidado sobre as engrenagens que movem o relógio em mamíferos, um tanto 

quanto mais complexo se comparado ao de Drosophila. Como visto, praticamente todos 
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os genes presentes em Drosophila estão também presentes no relógio dos mamíferos. 

O relógio molecular será melhor descrito para mamíferos em uma sessão própria. 

Voltando à questão central, a origem do cronotipo, parece bastante lógico supor 

que, se existir um mecanismo genético, determinante do cronotipo, o gene chave para o 

problema deve se encontrar estreitamente relacionado com os mecanismos molecula

res de controle circadiano. A priori, qualquer gene que participe desse relógio molecular 

poderia ser um candidato envolvido na determinação do cronotipo, também chamado 

de preferência diurna. O primeiro gene sugerido como sendo um dos responsáveis pela 

determinação do cronotipo foi o gene hClock, como veremos mais adiante. Técnicas de 

knock out de genes têm se mostrado particularmente úteis para se avaliar a função de 

um dado gene no mecanismo do relógio circadiano (VAN GELDER, 2004). 

Paralelamente à busca pela origem do cronotipo, muitos distúrbios do sono têm 

suas origens genéticas desvendadas. Assim, temos a insônia, insônia fatal, narcolepsia, 

síndrome das pernas inquietas, apnéia e terrores noturnos como alguns exemplos de 

distúrbios cujas causas estão sendo investigadas, ou, ainda, já são bem esclarecidas 

(TAHERI e MIGNOT, 2002) 

Entre os distúrbios do sono, a síndrome de fase atrasada do sono (SFAS) nos é 

de especial interesse, visto que o cronotipo parece ter alguma relação com essa, devido 

a uma mutação do gene hPer3 na qual um dos alelos é mais curto e estaria envolvido 

nesse processo (ARCHER et aI., 2003). 
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1.1 O RELÓGIO MOLECULAR 

Se, como dito, cada uma de nossas células pode ser considerado um relógio 

independente, quais são as engrenagens que movem seus ponteiros? Bem, em nível 

celular, podemos esperar que alterações morfofuncionais decorram da presen

ça/ausência de proteínas, componentes fundamentais desses sistemas. De fato, exis

tem genes cujas transcrições e subseqüentes traduções são rítmicas, e desse modo, 

controlam os demais ritmos, como o de secreção hormonal por parte de uma dada célu

la. 

Os estudos de genética em Drosophila forneceram bases para a confecção de 

um modelo para o relógio circadiano em mamíferos (ROENNEBERG e MERROW, 

2003). Mas como se constrói um modelo molecular, já que não temos como visualizar a 

interação desses genes de modo direto? Uma série de experimentos realizados com 

animais mutantes e selvagens permitiram corrigir um modelo inicialmente formado por 

uma simples alça de feedback e torná-lo algo mais elaborado (ROENNEBERG e MER

ROW, 2003). 

Reppert e Weaver (2002) descrevem em seu trabalho de revisão a interação 

desses genes no NSQ. É importante considerar que os produtos dos genes que irão 

regular as alças de feedback não atuam isoladamente, sendo necessária a construção 

de mono ou heterodímeros. Vamos montar um esquema de como é gerada a ritmicida

de. O mecanismo abaixo foi descrito para camundongos, mas podemos considerar que 

tais genes são homólogos aos genes humanos e, portanto, seu funcionamento seria 

muito similar, senão idêntico. 
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1) No núcleo celular, o heterodímero CLOCK-BMAL 1 irá ativar a transcrição 

dos genes Per (1,2 e 3), e dos genes Cry (1 e 2). Ao mesmo tempo, o re

ceptor nuclear órfão Rev-Erba será ativado, inibindo a síntese de mais pro

dutos de Clock e Bma/1 (feedback negativo); 

2) Uma vez ativados pela proteína CLOCK-BMAL 1, os demais genes já men

cionados começam a ser transcritos e posteriormente traduzidos. Serão 

produzidas as proteínas PER1, PER2, PER3, CRY1 e CRY2. O pico dessas 

se encontra em oposição de fase com relação ao pico de CLOCK e BMAL 1 ; 

3) Ocorre a associação dessas proteínas para formar os dímeros. Todas as 

associações entre PER são possíveis, mas nunca ocorre um homodímero 

de quaisquer combinações de CRY, sendo também possível a ocorrência do 

heterodímero; 

4) A enzima Caseína Ouinase 1 E (CK1 E) irá fosforilar os heterodímeros protéi

cos. Essa fosforilação parece ser importante para o transporte do citoplasma 

até o núcleo dessas proteínas. Outra enzima de função similar seria a Case

ína Ouinase 18 (CK18); 

5) Uma vez no núcleo e em concentração suficiente, os heterodímeros protéi

cos irão se ligar ao promotor CLOCK-BMAL 1, inativando-o. Assim, o próprio 

produto dos genes é o responsável por inibir sua transcrição. Além disso, os 

heterodímeros importados pelo núcleo irão atuar sobre o Rev-Erba, inati

vando sua transcrição. Esse é o feedback positivo, o qual propele a transcri

ção de mais CLOCK e BMAL 1. 
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Figura 1.1 - Modelo de relógio circadiano em mamífero. O relógio opera por meio de alças de feedback positivas 
(setas verdes) e negativas (setas vermelhas) . CLOCK (C , oval) e BMAL 1 (B, oval) se ligam à E-Box e iniciam a 
transcrição de Per e Cry e Rev-Erba. PER (P, azul) se complexa com CRY (C, losango) e com CKE/CKú (E/Ú, circu
lo). O complexo é posteriormente importado pelo núcleo, onde atuará sobre o heterodímero CLOCK/BMAL 1, inibin
do a transcrição, fechando a alça negativa. A alça positiva depende de REV-ERBa (R, vermelho) reprimir a transcri
ção de Bma/1 enquanto que a associação de PER-CRY-CKdú com CLOCK-BMAL 1 ativa novamente a transcrição 
de Bmal1 . 

Adaptado de REPPERT e WEAVER, 2002 

Uma característica do relógio circadiano é a possibilidade desse ser "zerado" 

por estímulos ambientais, como um pulso de luz, por exemplo. Conforme já discutido 

anteriormente, o ciclo claro/escuro é o principal zeitgeber para a espécie humana. Rep-

pert e Weaver (2002) descrevem uma forma pela qual a luz interage nesse complexo 

sistema molecular, modulando a expressão desses genes. 

1) A luz atinge um fotopigmento da retina, o qual acredita-se ser a melanopsina 

(Rollag et aI., 2003). Células ganglionares da retina que contém melanopsi-

na projetam-se para o NSQ através do trato retinohipotalâmico; 
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2) Moléculas de Glutamato e PACAP servirão como neurotransmissores, co

municando as células ganglionares da retina com os neurônios do NSQ; 

3) A resposta a esse estímulo é a ativação de uma quinase que, por sua vez, 

fará a fosforilação de uma molécula de proteína de ligação ao elemento de 

resposta do cAMP (CREB); 

4) Por fim, a CREB fosforilada irá encontrar no núcleo do neurônio um elemen

to cAMP responsivo (CRE) na região promotora de per1 e per2; 

5) A ativação desses promotores leva ao aumento da expressão dessas prote

ínas, iniciando um novo ciclo. 

Esse mecanismo é independente dos heterodímeros CLOCK-BMAL 1, o que 

possibilita "zerar" o relógio, sincronizando o ritmo endógeno ao período de 24 horas do 

planeta. 
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SCN neuron 

Figura 1.2 - Caminho da luz até o NSQ. a, Células ganglionares melanopsina positivas (vermelho) estão ampla
mente distribuídas na retina e se projetam para o NSQ através do trato retinohipotalâmico. Estas células gangliona
res (G) são sensíveis à luz. Elas também recebem inpufde bastonetes (R) e cones (C) através de células bipolares 
(8) e amácrinas (A), que podem conter citocromos (azul). Glutamato e PACAP são os neurotransmissores que refle
tem o sinal luminoso recebido, produzindo efeitos sobre os genes per no NSQ. b, A luz a noite ativa a transcrição de 
per1 através de CREB fosforilado, independentemente do controle de CLOCK-BMAL 1 sobre a E-box. As setas ver
des e vermelhas representam alças de interação positiva e negativa, respectivamente. 

Adaptado de REPPERT e WEAVER, 2002 

Roenneberg e Merrow (2003), em seu trabalho de revisão fazem algumas críti-

cas pertinentes ao modelo do relógio circadiano, as quais reproduzo a seguir: como o 

mecanismo de transcrição/tradução pode gerar um ritmo de 24h? E quão extensa é a 

rede necessária para produzir um ritmo circadiano complexo? 

Embora essas perguntas não tenham ainda uma resposta, o modelo molecular 

está sendo constantemente atualizado. Sabe-se, por exemplo, que fatores de transcri-

ção DEC1 e DEC2 atuam negativamente sobre o complexo CLOCK-BMAL 1, reforçando 

o feedback negativo (HIROTA; FUKADA, 2004). 
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1.2 O GENE C/ock 

o gene clock é um importante regulador do relógio molecular. Como visto, a 

proteína homônima irá se heterodimerizar com BMAL 1 e tal produto regulará a expres

são de genes do relógio molecular - a citar Per e Cry - ao ligar-se a uma região promo

tora chamada de E-Box. Esse é um mecanismo cíclico, sendo a transcrição de clock 

inibida pelo produto dos genes os quais regula. 

Katzemberg levantou, em 1998, a possibilidade do polimorfismo C3113T do 

gene hC/ock (uma mutação de ponto, onde ocorre a substituição de uma citosina por 

uma timina na região 3111 do gene) estar relacionado aos diferentes cronotipos, sendo 

um alelo responsável pelo fenótipo matutino e o outro pelo fenótipo vespertino. Porém, 

um trabalho recente (ROBILlARD et ai., 2002) investigou esse polimorfismo e não con

seguiu estabelecer relação entre o genótipo dos indivíduos testados e seu cronotipo. 

1.3 O GENE Per 

o fato do gene clock possivelmente não controlar a preferência diurna não ex

clui a possibilidade de haver outro gene que o faça. Com uma das possibilidades já in

vestigadas, iniciou-se a pesquisa de outros genes. 

Existem três genes chamados Per em mamíferos (Per1, Per2 e Per3). É impor

tante ressaltar que cada um é um gene diferente, não sendo alelos do mesmo gene. 

Suas funções são igualmente distintas - apesar de estarem sempre relacionados à ex

pressão da ritmicidade, o fazem através de mecanismos de ação bastante diferentes. 
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Por se tratar do objeto de estudo deste trabalho, o gene Per3 será tratado em uma ses

são própria. Portanto, serão discutidos aqui os genes Per1 e Per2, tanto em camun

dongos quanto em humanos, de acordo com os resultados obtidos por BAE et aI., 2001. 

A princípio, podemos extrapolar a atividade assim descrita em ratos para humanos. 

o gene mPer1 não atua como um regulador gênico, ao contrário do que se i

maginava. O gene mutante desse alelo, apesar de não alterar a expressão de mRNA 

de mPer2 nem de mCry, afeta a concentração de suas proteínas no núcleo celular, su

gerindo sua possível função como um fator importante para a importação dessas prote

ínas para o interior do núcleo. 

O gene mPer2, por sua vez, é um regulador positivo do gene Clock. Em huma

nos, uma mutação nesse gene parece "proteger" sua proteína contra a fosforilação da 

CKE1, decorrendo daí uma síndrome de fase adiantada do sono (TAHERI e MIGNOT, 

2002). 

Além disso, há evidências que sugerem serem esses genes dois osciladores 

distintos, mas acoplados no que se refere à percepção da mudança do fotoperíodo (1-

GLESIA et aI., 2004). 
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1.3.1 O Gene Per3 

o gene Per3, objeto de estudo desse trabalho, está localizado no cromossomo 

1 da espécie humana, sendo formado por 21 éxons (EBISAWA et aI., 2001). 

Diversos trabalhos sugerem que o gene Per3 não esteja envolvido diretamente 

com o relógio molecular, sendo apenas um sinal de saída desse mecanismo (IGLESIA 

et aI., 2004; BAE et aI., 2001). 

Apesar de não estar ativamente envolvido com os processos que ocorrem no 

relógio circadiano molecular, um trabalho publicado em 2001 por Ebisawa e cols de

monstrou que um polimorfismo desse gene (que consiste na repetição de uma mesma 

seqüência 4 ou 5 vezes) estava relacionado à síndrome de fase atrasada do sono em 

humanos. Posteriormente, em 2003, Archer e cols perceberam também uma relação 

desse mesmo polimorfismo de tamanho do gene hPer3 com a preferência diuma. 

Das 20 variações possíveis para esse gene, um polimorfismo de repetição foi 

primeiramente apontado por Ebisawa e cols como um possível responsável para a 

SFAS. O éxon 18 possui um domínio com quatro ou cinco repetições em seqüência de 

54 pb, codificadora de 18 aminoácidos. Passaremos a designar cada um dos alelos 

como sendo 4 e 5, referindo-se respectivamente ao número de repetições que esses 

possuem. 
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2 OBJETIVO 

o presente estudo visa a relacionar o polimorfismo de repetição do gene hPer3 

(alelos 4 e 5) com a preferência diurna na espécie humana. 

3 METODOLOGIA 

o questionário de Horne-Ústberg (ANEXO 1) foi aplicado a uma população de 

1089 indivíduos, de modo a determinar os cronotipos individuais da mesma. Desse total, 

foram selecionados os indivíduos extremos para a preferência diurna: 21 matutinos, 50 

moderadamente matutinos, 14 moderadamente vespertinos e 37 vespertinos. 

Numa próxima etapa, foi feita uma coleta de sangue dos extremos da amostra. 

Procedeu-se uma extração de DNA dos leucócitos sanguíneos utilizando-se uma série 

de procedimentos, segundo os protocolos que constam em anexo (ANEXOS 2 e 3). O 

material genético foi encaminhado ao Laboratório de Biologia Molecular do Sono da 

UNIFESP, sob os cuidados do Dr. Mario Pedrazzoli, onde foi feita uma peR (Po/ymera

se Chain Reaction) do material para os alelos dos gene hPer3, exatamente como des

crito em Ebisawa e cols (2001) e Archer e cols (2003). 

A análise teve o objetivo de identificar a influência do genótipo sobre o cronotipo. 

Para isso, foram utilizadas a análise de variância e o qui-quadrado. 
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4 RESULTADOS 

A tabela 4.1 caracteriza a população estudada quanto ao sexo e à idade média. 

TABELA 4.1 - SEXO DOS INDiVíDUOS E IDADE MÉDIA (MASCULINO, M E FEMININO, F) 

Sexo n Idade Média ......................................................................................... - ._ .....•.. _ ...... _ .......•........ -.................. . 
M 81 26,3 (±7,8) 

.... . .................... _ ................ _._._--_ ................... - ............. __ ........ _._-_ .... _ .. - ................................... __ .. . ....................................... _. 

F 41 25,4 (± 7,3) 

Total 122 26,02 (±7,6) 

A Tabela 4.2 mostra as médias obtidas no HO para cada um dos genótipos 

possíveis. 

TABELA 4.2 - MÉDIA DA PONTUAÇÃO DO HO POR GENÓTIPO POSSíVEL 
PARA OS AlElOS 4 E 5 DO GENE hPer3 

Genótipo Média n Desvio Pad rão 

.... . .................... ..... . ......... A4________.___~8_'_~9._______ ................................ .........?? .......... ............ ....... ...._ ..........................................?º,?~. 

45 53 

14 }?,~~ ............... __ ... . 

Total 51,62 125 19,61 

A análise de variância não detectou influência significativa do genótipo sobre a 

média da pontuação obtida no HO (p=O,31). 

Dando continuação à análise, os matutinos e moderadamente matutinos foram 

agrupados formando uma única classe (M), o mesmo se dando com os vespertinos e 

moderadamente vespertinos(V). 
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TABELA 4.3 - DISTRIBUiÇÃO DA AMOSTRA POR GENÓTIPO EM FUNÇÃO DO CRONOTIPO 

Genótipo M v Total 

44 26 29 55 

11 

Total 71 51 122 

o teste de contingência, utilizando-se o método do qui-quadrado, foi feito cru-

zando-se os genótipos possíveis com a sua ocorrência em matutinos e vespertinos. 

TABELA 4.4 - TESTE DO QUI-QUADRADO PARA VERIFICAR ASSOCIAÇÃO ENTRE OS AlElOS 4 
E 5 DE hPer3 COM OS CRONOTIPOS MATUTINO E VESPERTINO 

Graus de liberdade p 

./ de Pearson 
5,859 2 0,05343 

"i de M-L 
6,034 2 0,04895 

o resultado, no limite da significância, revela uma tendência à matutinidade re-

lacionada à presença do alelo 5, visto que a maioria dos matutinos possuíam ao menos 

uma cópia desse alelo, possibilitando estabelecer uma relação entre o cronotipo e os 

possíveis genótipos. 

Finalmente, as freqüências alélicas encontradas para essa amostra são descri-

tas na Tabela 4.5. 
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TABELA 4.5 - FREQÜÊNCIAS DOS ALE LOS 4 (p) E 5 (q) NA POPULAÇÃO ESTUDADA 

N Freqüência 

Alelo 

..... ~I~I~q ..... . ........................................._... . .. ~ºJ.?............... ........... . 0,33 ........................ . 

Total 122 1,00 

5 DISCUSSÃO 

o teste inicialmente realizado foi a comparação entre as médias do HO tendo 

como variável independente os 3 genótipos possíveis para o polimorfismo de repetição 

do gene hPer3. Os resultados desta comparação, realizada através da análise de vari

ância, não detectaram diferenças significativas, apesar da existência de uma tendência 

à matutinidade nos indivíduos com o genótipo 5/5, que apresentaram valores maiores 

no questionário. O fato de termos selecionado sujeitos moderadamente matutinos e 

vespertinos resultou em uma maior variação da pontuação obtida no questionário den

tro de cada uma das classificações, o que pode ser observado pelo desvio padrão de 

cada classe. 

Porém, ao criar-se apenas duas categorias, matutinos e vespertinos (caracteres 

agora discretos e não mais contínuos), agrupando para tal indivíduos de caráter mode

rado junto com os seus respectivos extremos, e comparando essas classes com o ge

nótipo através do método do qui-quadrado, evidenciou-se que quanto mais alelos 5 

uma pessoa carregar em seu genótipo, maior é sua tendência para o caráter matutino, 

confirmando os resultados encontrados por Archer e cols (2003). 
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Pereira e cols (no prelo) encontraram um resultado conflitante com o de Archer 

e cols (2003) ao se comparar a freqüência alélica associado aos pacientes com SFAS, 

ao contrário dos autores ingleses, para os quais o alelo 5 estaria envolvido na causa da 

doença, o trabalho realizado no Brasil sugere que o mesmo alelo protegeria o indivíduo 

contra a SFAS. Existe uma especulação de que a diferença de latitude pudesse ser a 

causadora desse fenômeno paradoxal, já que um dos experimentos foi realizada no 

hemisfério Norte (Inglaterra) e o outro no hemisfério Sul (Brasil). 

Entretanto, cabe aqui deixar uma coisa bem clara: ao tempo em que essa expe

riência evidenciou a ligação do gene hPer3 com a preferência diurna, ela não é suficien

te para assegurar que este seja o único responsável por tal fenótipo. Muitas caracterís

ticas dos seres vivos são controladas por um sistema de múltiplos genes. 

Para testar essa hipótese, seriam feitos testes comparando ao mesmo tempo 

pares de genes do relógio circadiano molecular, sendo um gene fixo (hPer3) e outro 

variável. Para cada indivíduo que atendesse às exigências, seria dado um HO para que 

respondesse. Técnicas de knock out dos diferentes tipos de alelo poderiam ainda ser 

realizadas em modelos experimentais como o rato por exemplo. Um aumento do n da 

amostra seria igualmente desejável, para melhor confirmar esses mesmos resultados. 

Resumindo, um aumento da amostragem seria interessante para que, além de 

possuir um dado mais significativo, pudessem ser verificadas interações entre o gene 

hPer3 e algum outro gene do relógio circadiano. Uma investigação mais ampla também 

se faz necessária para inferir dados sobre uma possível seleção evolutiva do gene a

bordado. Finalmente, um modelo de estudo animal em roedores seria igualmente útil 

para verificar a interação de diferentes genes. 
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6. CONCLUSÃO 

Os alelos 4 e 5 do gene hPer3 estão associados a determinação da preferência 

diurna na espécie humana, ocorrendo uma tendência à matutinidade na presença do 

alelo 5. Esse resultado corrobora estudos anteriores. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DE HORNE-OSTBERG 

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDiVíDUOS MATUTINOS E VESPER-

TINOS 

INSTRUÇÕES: 

1. Leia com atenção cada questão antes de responder. 
2. Responda todas as questões na ordem numérica. 
3. Assinale apenas uma resposta para cada questão. 
4. Responda a cada questão com toda a honestidade possível. 
5. Se você quiser escrever algum comentário, faça-o em folha separada. 
6. Não esqueça de preencher os dados pessoais na última folha. 

1. Se você pudesse acordar na hora que você quisesse, a que horas você se levantaria? 

05 
I 

06 
I 

07 
I 

08 
I 

09 
I 

10 
I 

11 
I 

2. Se você pudesse ir dormir na hora que você quisesse, a que horas você se deitaria? 

20 
I 

21 
I 

22 
I 

23 
I 

24 
I 

01 
I 

02 
I 

12 
I 

03 
I 

3. Até que ponto você é dependente do despertador ou de outra pessoa para acordar de manhã? 
Nada dependente 
Um pouco dependente 
Dependente 
Muito dependente 

4. Você acha fácil acordar de manhã? 
Muito difícil 
Um pouco difícil 
Fácil 
Muito fácil 



5. Como você se sente durante a primeira meia hora depois de acordar? 
Nada atento 
Pouco atento 
Atento 
Muito atento 

6. Como é seu apetite durante a primeira hora depois de acordar? 
Muito ruim 
Ruim 
Bom 
Muito bom 

7. Durante a primeira hora depois de acordar você se sente cansado? 
Muito cansado 
Pouco cansado 
Em forma I 
Em plena forn;ta 

! 
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8. Se você nãd tivesse que acordar cedo no dia seguinte e comparando com sua hora habitual, a que horas 
você gostaria de ir deitar? 
N o horário de 'sempre 
Uma hora mais tarde do que o horário de sempre 
Duas horas mais tarde do que o horário de sempre 
Mais do que duas horas mais tarde do que o horário de sempre 

9. Você decidiu fazer exercícios fisicos. Um amigo sugeriu o horário das 7 :00 às 8 :00 horas da manhã, 
duas vezes por semana. Como você se sentiria? 
Estaria em forma 
Estaria razoavelmente em forma 
Acharia isso dificil 
Acharia isso muito dificil 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 

20 
I 

21 
I 

22 
I 

23 
I ; 

24 
I 

01 
I 

02 
I 

03 
I 

11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que é mentalmente cansativo (por exem
plo, uma prova na escola). Qual desses horários você escolheria para fazer esse teste? 
Das 8:00 às 10:00 
Das 11 :00 às 13 :00 
Das 15 :00 às 17:00 
Das 19:00 às 21 :00 

12. Se você fosse se deitar às 23 :00 horas, como você se sentiria: 
Nada cansado 
Um pouco cansado 
Cansado 
Muito cansado 



13. Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu costume. Se no dia seguinte 
você não tiver hora certa para acordar, o que aconteceria com você? 
Acordaria na hora de sempre, sem sono 
Acordaria na hora de sempre, com sono 
Acordaria na hora sempre e dormiria novamente 
Acordaria mais tarde do que de costume 

14. Se você tivesse que ficar acordado das 4:00 às 6:00 horas da manhã para realizar uma tarefa e não 
tivesse compromisso no dia seguinte, o que você faria: 
Só dormiria depois de realizar a tarefa 
Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria depois 
Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca depois 
Só dormiria antes de fazer a tarefa 
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15. Se você tivesse que fazer duas horas de exercício fisico pesado, em qual destes horários você se senti
ria melhor? 
Das 8:00 às 10:00 
Das 11 :00 às 13 :00 
Das 15:00 às 17:00 
Das 19:00 às 21 :00 

16. Você decidiu fazer exercícios fisicos. Um amigo sugeriu o horário das 22:00 às 23:00 horas, duas ve
zes por semana. Pensando apenas na sua disposição, o que você acha de fazer exercícios nesse horário? 
Estaria em boa forma 
Estaria razoavelmente em forma 
Acharia isso dificil 
Acharia isso muito dificil 

17. Suponha que você pudesse escolher o seu próprio horário da escola e que você tivesse que ficar 5 ho
ras seguidas por dia. Pensando no seu desempenho, qual horário você escolheria? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

I 

18. A que hora do dia você atinge o seu momento de maior disposição? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 O 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 

19. Fala-se em pessoas matutinas, aquelas que gostam de acordar cedo e dormir cedo e pessoas vesperti
nas, aquelas que gostam de acordar tarde e dormir tarde. Com qual destes dois tipos você é mais parecido? 
Tipo matutino 
Mais matutino que vespertino 
Mais vespertino que matutino 
Tipo vespertino 
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NOME: ________________________________________ _ 

SEXO: IDADE: 

LOCAL DE ESTUDOrrRABALHO: _______________ _ 

HORÁRIO HABITUAL DE ESTUDO: ----------------
HORÁRIO HABITUAL DO TRABALHO: -----------------
DATA: _______ CIDADE: __________________________ __ 

TELEFONE: ----------------
E-MAIL: ----------------------

A SUA COR OU RAÇA É: 
( ) BRANCA ( ) PRETA ( ) AMARELA ( ) PARDA () INDÍGENA 



ANEXO 2 - PREPARO DAS SOLUÇÕES UTILIZADAS NO PROCESSO DE 
EXTRAÇÃO DE DNA 

BLOOD L YSIS 10X 

Para fazer 500mL: 

41,459 de NH4CI 
59 de KHC03 

EDTA 0,2M, pH = 7,4, 25mL 
Completar com H20 até 500mL 

BLOOD L YSIS 1 X (diluição de 10 vezes) 

Para fazer 2000mL: 

100mL BL 10X + 900mL H20 (repetir o passo 2X) 

NUCLEO L YSIS 

Para fazer 250m L: 

10mL de TrisHCI1M, pH = 8,0 (x2,5) ~ 
23,389 de NaCI (x2,5) ~ 

10mL de EDTA 0,2M, pH = 8,2 (x2,5) ~ 
Completar com H20 até 250mL 

NaCI6M 

Para fazer 100mL: 

25mL 
58,459 
25mL 

35,069 de NaCI (quantidade de maéria para fazer sol. 100mL, 6M) 
Completar com H20 até 250MI 
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ANEXO 3 - PROTOCOLO DE EXTRAÇÃO DE DNA A PARTIR DE AMOSTRA DE 
SANGUE PERIFÉRICO 

FASE 1 

1.· Coleta de sangue: 4 ou 5mL de sangue + EOTA (p/hemograma) 
2. Identificar um tubo FALCON de 15mL 
3. Colocar 3mL da amostra de sangue no tubo FALCON identificado 
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4. Acrescentar BLOOO LYSIS (1x) até completar 12mL no tubo FALCON. A solu-
ção de BLOOO LYSIS 1x é obtida a partir da solução 10x. 

5. Centrifugar por 10min. a 4000rpm e descartar o sobrenadante por inversão 
6. Repetir o passo anterior 3x 
7. Ressuspender o pellet com pipeta e adicionar 3mL de NUCLEO L YSIS 
8. Adicionar 300flL de SOS 10% e 150flL de PROTEINASE K 
9. Incubar por 24h em estufa a 37°C 

FASE 2 

1. Acrescentar 1 mL de NaCI 6M e inverter várias vezes 
2. Centrifugar por 30min a 3000rpm 
3. Passar o sobrenadante para outro tubo F ALCON e adicionar 3x o volume de e-

tanol absoluto 
4. Inverter cuidadosamente até aparecer a fita branca de ONA 
5. Pescar o ONA com a ponteira da pipeta e transferir para um EPENOORF 
6. Colocar álcool 70% (um pouco, -100flL) 
7. Inverter até a fita ficar "engruvinhada" 
8. Tirar o álcoolcom a pipeta e deixar secar por 15min 
9. Ressuspender com H20 com aproximadamente 200flL 
10. Após colocar H20, deixar em banho-maria a 65°C por 60min 
11. Estocar em geladeira 


