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Resumo 

Introdução: Em mamíferos, a melatonina é secretada principalmente pela 

glândula pineal, por meio de mecanismos noradrenérgicos. Sua síntese inicia-

se com a captação do triptofano pelos pinealócitos, seguida de uma série de 

reações enzimáticas até chegar ao produto final, a melatonina. A enzima 

Arilalquilamina-N-Acetiltransferase (AA-NAT) faz parte dessa série de reações 

bioquímicas e tem como função acetilar a serotonina para formar a N-

acetilserotonina sendo descrita como a enzima passo-limitante para a síntese 

de melatonina. Outra enzima importante no processo de formação da 

melatonina é a Hidroxindol-O-Metiltransferase (HIOMT). Essa enzima O-metila 

a N-acetilserotonina para formar a melatonina. A melatonina tem um importante 

papel nos processos circadianos e sazonais, assim é possível supor que genes 

e enzimas que façam parte de sua síntese tenham um importante papel na 

regulação dos fenótipos circadianos. Objetivos: Analisar o polimorfismo 

G619A do gene Aa-nat e buscar polimorfismos no gene Hiomt em uma amostra 

da população brasileira, composta por pacientes com Síndrome de Fase 

Atrasada do Sono e indivíduos classificados pela preferência diurna, para 

verificar se existem associações dos polimorfismos nos genes Aa-nat e Hiomt 

com a Síndrome de Fase Atrasada do Sono e a preferência diurna em 

humanos. Metodologia: Baseado na pontuação do questionário Horne & 

Östberg (HO) foram selecionados indivíduos classificados como matutinos, 

intermediários e vespertinos. Voluntários que não responderam o questionário 

HO fizeram parte do estudo como uma amostra da população em geral. Foram 

selecionados também 17 pacientes diagnosticados com Síndrome de Fase 

Atrasada do Sono no Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo. 



 xxx

O polimorfismo G619A do gene Aa-nat foi genotipado em todos os indivíduos 

do estudo por meio da técnica de PCR-RFLP. Para amplificar os éxons do 

gene Hiomt e flanquear essas regiões um total de nove pares de primers foram 

desenhados. As amostras amplificadas por PCR foram submetidas ao DHPLC 

para a busca de polimorfismos. Amostras com perfis alterados no DHPLC 

foram submetidas ao seqüenciamento direto para verificarmos quais os 

polimorfismos existentes e suas exatas posições. Resultados: Somente duas 

amostras heterozigotas para o polimorfismo G619A do gene Aa-nat foram 

encontradas em nossa amostra populacional, demonstrando que essa 

alteração é muito rara na população brasileira. Seis polimorfismos foram 

identificados no gene Hiomt e dois foram associados com a Síndrome de Fase 

Atrasada do Sono. Conclusão: Praticamente não existe variação alélica para o 

polimorfismo G619A do gene Aa-nat na população brasileira estudada. Nossos 

resultados mostram que é importante agora analisar diferentes etnias para 

validar o polimorfismo G619A em diferentes populações. Foram encontradas 

duas associações de polimorfismos no gene Hiomt com a Síndrome de Fase 

Atrasada do Sono. Agora é importante analisar a região promotora do gene 

Hiomt para verificar se existem polimorfismos associados à Síndrome de Fase 

Atrasada do Sono e a preferência diurna e também associar os polimorfismos 

existentes no gene Aa-nat e Hiomt com o padrão de secreção de melatonina 

em diferentes indivíduos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 



 

 

2

1. Introdução 

  A melatonina, substância secretada principalmente pela glândula pineal, foi 

identificada pela primeira vez em 1958 por Lerner & col. (apud Arendt, 2006) e, desde 

então, tem sido encontrada em diversos organismos como bactérias, plantas, seres 

unicelulares, invertebrados e vertebrados. 

  Por ser uma substância ubíqua na natureza, também possui diversas funções 

fisiológicas. É um importante sinalizador circadiano e sazonal, sendo secretada 

principalmente na fase escura do dia, independente do animal possuir hábitos diurnos 

ou noturnos (Goldman & col., 1983; Arendt, 1995). Possui também efeitos 

antioxidantes impedindo a formação de radicais livres, efeitos imunomodulatórios, 

podendo estar envolvida na organização circadiana do sistema imune e efeitos 

oncostáticos, possuindo uma ação protetora contra o câncer (Bartsch & col., 1989; 

Bartsch & col., 1992; Bandyopadhyay & col., 2000; Garcia-Maurino & col., 1998; 

Hardeland & col., 1993; Liu & col., 2001). 

  Em mamíferos, a melatonina, além de ser secretada pela glândula pineal é 

sintetizada também em diversos órgãos e tecidos extrapineais como a retina, trato 

gastrointestinal, testículos, entre outros (Stefulj & col., 2001; Huether, 1993; Tosini, 2000). 

  Na retina, a melatonina tem uma ação local agindo através dos receptores de 

melatonina (receptores MT1 e MT2, por exemplo). Uma de suas funções é regular a 

adaptação à baixa intensidade de luz (Ekmekcioglu, 2006; Tosini, 2000). 

  Na glândula pineal, a melatonina, após ser sintetizada é liberada, difundindo-se 

rapidamente dos pinealócitos para a malha capilar sendo assim distribuída pelo 
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organismo. Nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo a melatonina se liga aos 

receptores MT1 e MT2, que têm o papel de sinalizar o começo e o final da noite e regular 

a fase dos núcleos supraquiasmáticos, respectivamente (Zee & Manthena, 2007). Os 

receptores de melatonina também estão distribuídos por diversos órgãos e tecidos o que 

gera sua ação funcional ampla já descrita anteriormente (Markus & col., 2003; 

Ekmekcioglu, 2006). 

  A melatonina é metabolizada no fígado, e depois no rim, para ser então convertida 

em 6-hidroximelatonina e conjugada ao sulfato formando 6-sulfatoximelatonina (principal 

metabólito), e assim é excretada pela urina (Arendt, 1995). 

 

1.1. Síntese de Melatonina 

 Em mamíferos, a informação luminosa é captada pelas células fotorreceptoras 

da retina. O sinal luminoso chega aos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo via 

trato retino-hipotalâmico (Markus & col., 2003). 

 Durante a fase clara do dia, os neurônios dos núcleos supraquiasmáticos estão 

ativados liberando ácido gama-aminobutírico (GABA) no núcleo paraventricular, inibindo 

assim, os neurônios que formam o início da via de conexão para a glândula pineal. 

Durante a fase escura do dia, com redução da intensidade luminosa, a atividade dos 

neurônios dos núcleos supraquiasmáticos diminuem e, portanto, diminui também a 

liberação de GABA, assim, a ausência de luz é um sinal que chega ao núcleo 

paraventricular onde estão os neurônios que fazem sinapse com os neurônios pré-

ganglionares da coluna intermédio lateral, estes fazem sinapse com os neurônios pós-

ganglionares que estão localizados no gânglio cervical superior (Figura 1). As 

terminações destes neurônios liberam noradrenalina na glândula pineal, e por fim, 
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estimulam a síntese de melatonina (Abrahamson & Moore, 2001; Kalsbeek & col., 2000; 

Markus & col., 2003; Wagner & col., 1997). 

 
Figura 1: Esquema representando o sistema neural envolvido na via de síntese da melatonina. TRH=Trato 
Retino-Hipotalâmico, NSQ=Núcleo Supraquiasmático do Hipotálamo, PVT=Núcleo Paraventricular, 
CIL=Coluna Intermédio Lateral, GCS=Gânglio Cervical Superior, Pineal=Glândula Pineal (Modificado de 
Claustrat & col., 2005). 
 
 A noradrenalina liberada pelo terminal simpático pós-gangliônico é o principal 

neurotransmissor envolvido na síntese de melatonina pela glândula pineal. A noradrenalina 

se liga aos receptores α1 e β1-adrenérgicos. A estimulação dos adrenoceptores α1  tem 

como função potencializar o efeito produzido pelos adrenoceptores β1 por meio da geração 

de um sinal de cálcio intracelular (Figura 2) (Klein & col., 1983; Vanecek & col., 1985; 

Sugden & col., 1986; Sugden & col., 1987; Yu & col., 1993). Estes receptores estão 

localizados na membrana das células endócrinas que formam a glândula pineal, os 
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pinealócitos (Klein & col., 1983; Markus & col., 2003), e também já foram encontrados nos 

astrócitos (Ebersolt & col., 1981; Harden & McCarthy, 1982). 

 A estimulação dos adrenoceptores β1, nos pinealócitos, ativa a enzima adenilato 

ciclase via proteína G, resultando na síntese de adenosina monofosfato cíclico (AMP-c). 

O aumento da concentração de AMP-c intracelular leva a ativação funcional da proteína 

quinase A (PKA) (Klein & col., 1970; Roseboom & Klein, 1995) (Figura 2). A PKA em 

seu estado ativo entra no núcleo da célula e fosforila o fator de transcrição CREB 

(Cyclic AMP Response Element Binding Protein), que se liga na região promotora do 

gene Aa-nat (arilalquilamina-N-acetiltransferase), ativando assim sua transcrição 

(Roseboom & Klein, 1995) (Figura 2). 

 A proteína AA-NAT (arilalquilamina-N-acetiltransferase) traduzida é fosforilada no 

citoplasma pela PKA, o que permite a formação de um complexo entre a AA-NAT e uma 

proteína chamada 14-3-3, cuja função é proteger a enzima AA-NAT da degradação. Na 

presença de luz, ocorre uma drástica diminuição da liberação de noradrenalina na 

glândula pineal, resultando na diminuição dos níveis de AMP-c e conseqüentemente, 

dos níveis da PKA ativada, impossibilitando a fosforilação da AA-NAT (Gastel & col., 

1998; Klein & col., 2002; Terrif & col., 2005) (Figura 2). 

 A enzima AA-NAT não fosforilada, não forma o complexo com a proteína 14-3-3 

e é destruída pela proteólise proteassomal (Gastel & col., 1998; Klein & col., 2002; Terrif 

& col., 2005) impedindo assim, a síntese de melatonina (Figura 2). 

 Outras enzimas também estão envolvidas na via de síntese da melatonina e são 

reguladas pelos neurônios simpáticos, podendo desempenhar um importante papel na 

regulação da síntese da melatonina (Craft, 1993). 
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 A síntese de melatonina inicia-se com a captação do aminoácido triptofano pelos 

pinealócitos. O triptofano é convertido em 5-hidroxitriptofano e em serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT), pela ação sucessiva das enzimas triptofano hidroxilase e 

descarboxilase de aminoácidos aromáticos (Golombek & Aguilar-Roblero, 2003). A 

serotonina é um neurotransmissor monoaminérgico envolvida em várias funções 

cerebrais como controle do humor, regulação do sono e da temperatura corporal, 

ansiedade, abuso de drogas e comportamento sexual. A triptofano hidroxilase (THP) é 

a enzima limitante em sua síntese (Walther & Bader, 2003). 

 
Figura 2: Esquema representativo da cascata de reações intracelulares que ocorre dentro do pinealócito 
(célula da glândula pineal). Com a liberação de noradrenalina no pinealócito, uma série de reações em 
cascata ocorre para originar a enzima passo-limitante na formação da melatonina (AA-NAT) (Modificado 
de Macchi & Bruce, 2004). 
 
 A 5-HT é acetilada à N-acetilserotonina pela ação da enzima AA-NAT. Em 

seguida, outra enzima, a hidroxindol-O-metiltransferase (HIOMT), transfere o grupo 
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metil, doado pela S-adenosilmetionina, na posição 5-hidróxi da N-acetilserotonina, 

resultando na formação da melatonina (Golombek & Aguilar-Roblero, 2003) (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Via de síntese da melatonina, iniciando-se com a captação do triptofano na fase clara do dia, 
até o produto final, a melatonina, na fase escura do dia. NE=Noradrenalina liberada na glândula pineal 
sinalizando a cascata de reações intracelulares, que dará origem à enzima AA-NAT. 
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1.2. Mecanismos de regulação das enzimas AA-NAT e HIOMT em diferentes espécies 

 Como já descrito anteriormente, a enzima AA-NAT tem um mecanismo de 

regulação noradrenérgico. O ciclo claro/escuro ambiental tem um papel fundamental na 

transcrição do gene Aa-nat, na síntese de sua proteína e na ativação da mesma. Esse 

mecanismo é diferente dependendo da espécie estudada. 

 Estudos realizados em ratos demonstram que, exposição à luz na fase escura do 

dia tem a capacidade de reduzir significativamente a atividade da enzima AA-NAT e, 

portanto, a síntese de melatonina (Klein & Weller, 1970; Klein & Weller, 1972). Em 

ratos, na fase escura do dia observa-se um aumento de cerca de 150 vezes na 

produção de RNA mensageiro (RNAm) da AA-NAT (equivale a um aumento de 100 

vezes na atividade da enzima) em relação à fase clara do dia. Já em ovelhas, esse 

aumento é cerca de 1,5 vez na fase escura em relação à fase clara do dia (equivale a 

um aumento de 10 vezes na atividade da enzima), sugerindo que em ratos, a regulação 

da enzima é feita por um mecanismo transcricional, enquanto em ovelhas o mecanismo 

é pós-transcricional (Coon & col., 1995; Roseboom & col., 1996). 

 A proteína AA-NAT durante a fase escura do dia forma um complexo com uma 

proteína chamada 14-3-3, cuja função é proteger a AA-NAT da degradação pela 

proteólise proteassomal (Gastel & col., 1998; Klein & col., 2002). Esse é um dos 

mecanismos que controla a atividade desta enzima. 

 Um estudo realizado em bovinos verificou a presença de RNAm durante as fases 

clara e escura do dia, sugerindo que o mecanismo que controla a atividade da enzima 

AA-NAT nestes animais seja pós-transcricional. Foi verificado também que na fase clara 

há produção da enzima AA-NAT, no entanto, esta é destruída pela proteólise 

proteassomal e não se torna ativa. Na fase escura, com a estimulação noradrenérgica e 
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a formação do complexo com a proteína 14-3-3 a enzima torna-se ativa e protegida da 

destruição proteolítica (Schomerus & col., 2000). 

 Coon & col. em 2002, realizaram um estudo em primatas e verificaram que o 

RNAm da AA-NAT também está presente tanto na fase clara como na fase escura do 

dia. No entanto, a atividade da enzima AA-NAT é cerca de quatro vezes maior na fase 

escura do dia, sugerindo que o controle desta enzima é pós-transcricional nestes 

animais. Foi verificado também em outro estudo que a quantidade de melatonina no 

fluído cerebroespinhal de macaco rhesus aumenta de 2 a 15 vezes durante a fase 

escura do dia, e esse aumento varia entre os animais, entretanto existe pouca variação 

ao longo dos dias quando se estuda o mesmo animal (Reppert & col., 1979). 

 Em humanos, pela dificuldade metodológica, não se encontram muitos estudos 

relacionados à regulação da atividade da AA-NAT. Um estudo feito em tecido post-

mortem sugere que a regulação do ritmo da melatonina não ocorra por meio de 

mecanismos transcricionais (Ackermann & col., 2006). 

 A HIOMT é uma enzima citosólica, distribuída na glândula pineal e em uma 

concentração muito baixa na retina (Bernard & col., 1995; Sugden, 1989). Os 

mecanismos que regulam a transcrição do gene Hiomt (hidroxindol-O-metiltransferase) 

e a atividade da enzima são mais complexos e também dependentes do ciclo 

claro/escuro ambiental. 

 Um pulso de luz a noite tem a capacidade de inibir a produção de RNAm da 

HIOMT em ratos, mas não sua atividade, já a exposição constante a luz reduz a atividade 

da enzima em 50%, enquanto os níveis de RNAm aumentam (Ribelayga & col., 1999). 

 Um estudo realizado em ratos sugere que o gene Hiomt é regulado parcialmente 

por estimulação β1-adrenérgica enquanto a atividade da enzima é regulada a curto prazo 
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(dia/noite) por mecanismos não-noradrenérgicos e a longo prazo (vários dias) por 

estimulação noradrenérgica e neuropeptídeos (Ribelayga & col., 1997; Ribelayga & col., 

1999). Em ungulados, humanos e primatas esse mecanismo de regulação ainda não está 

muito bem descrito. Em primatas foi verificado que a atividade da enzima HIOMT é bem 

pronunciada na glândula pineal e quase não detectável na retina, sugerindo que a 

melatonina circulante em primatas é derivada da glândula pineal. Os estudos em 

primatas são importantes para entendermos melhor o mecanismo de regulação da 

melatonina em humanos (Coon & col., 2002). 

 As enzimas AA-NAT e HIOMT fazem parte da via de síntese da melatonina e são 

importantes para sua produção. Seus mecanismos de regulação envolvem genes e 

proteínas, portanto, é provável que alterações nestes genes e proteínas que fazem 

parte da sua via de síntese sejam importantes para o processo de regulação da 

ritmicidade circadiana em humanos. 

 

1.3. Variações genéticas e fenótipos circadianos 

Os núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo podem ser considerados os 

osciladores centrais do organismo. Além dos núcleos supraquiasmáticos, outros órgãos e 

tecidos também exibem oscilações circadianas, são os chamados osciladores periféricos. 

Cada oscilador periférico apresenta uma ritmicidade circadiana com fase própria, 

o que pode ser observado em experimentos de lesão nos núcleos supraquiasmáticos 

(Brandstaetter, 2004; Stratmann & Schibler, 2006). Portanto, o oscilador central tem 

como uma de suas principais funções sincronizar, ou regular a fase dos diferentes 

osciladores periféricos. 
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A glândula pineal pode ser considerada um oscilador periférico. Se fizermos uma 

analogia com um relógio de ponteiros, poderíamos dizer que o oscilador central 

funciona como as suas engrenagens, enquanto os osciladores periféricos são os seus 

ponteiros, portanto, ambos são importantes para a marcação do tempo e tanto uma 

alteração nas engrenagens quanto no funcionamento dos ponteiros, poderia acarretar 

uma marcação imprecisa do tempo. No organismo vivo tais alterações poderiam atrasar 

ou adiantar a expressão dos ritmos gerados endogenamente. 

 O cerne do sistema de temporização é composto por alguns genes que estão 

envolvidos no controle do ritmo circadiano. Uma série de pesquisas realizadas em 

animais e humanos tem demonstrado que mutações nestes genes circadianos, 

conhecidos como genes relógio, podem estar envolvidas com a suscetibilidade para 

distúrbios de ritmo e em humanos podem regular fenótipos circadianos (Archer & col., 

2003; Katzenberg & col., 1998; Lowrey & col., 2000; Pereira & col., 2005; Ralph & 

Menaker, 1988; Sangoram & col., 1998). 

 Um estudo feito em nosso laboratório (Pereira & col., 2005), encontrou uma 

associação de uma região de repetição polimórfica do gene Per3 com a SFAS e a 

preferência diurna em humanos. Neste trabalho foi proposto que a latitude e 

conseqüentemente o fotoperíodo talvez exerçam uma influência na determinação da 

preferência diurna em humanos.  

 O fotoperíodo é um dos principais “zeitgebers” para sincronização da ritmicidade 

circadiana. A latitude traz embutida, entre outros fenômenos geofísicos, variações de 

fotoperíodo, que estão associadas a sazonalidade anual. Dependo da latitude as 

variações no fotoperíodo são maiores ou menores ao longo do ano, na latitude 0º esta 
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variação é ao redor de um minuto, por outro lado na latitude 32º, por exemplo, esta 

variação do fotoperíodo está em torno de quatro horas e oito minutos. 

 As enzimas AA-NAT e HIOMT estão envolvidas tipicamente com a síntese de 

melatonina. A enzima AA-NAT participa da sua regulação circadiana, enquanto a 

enzima HIOMT participa da sua regulação sazonal. Os ritmos circadianos ou sazonais 

ambientais podem estar envolvidos na determinação da preferência diurna, portanto, 

alterações nestes dois genes que fazem parte da via de síntese de melatonina podem 

exercer alguma influência na determinação da preferência diurna. 

 As diferenças individuais no processo de sincronização em humanos, podem estar 

associadas a variações nos genes envolvidos na via de síntese da melatonina. Indivíduos 

que têm preferência em realizar suas atividades pela manhã são chamados matutinos, 

enquanto os indivíduos vespertinos preferem realizar suas atividades à tarde. Existem 

medidas fisiológicas cujas temporalidades de expressão estão associadas a matutinidade 

ou vespertinidade, como a secreção de melatonina e também a variação da temperatura 

corporal (Duffy & col., 1999; Gibertini & col., 1999; Liu & col., 2000). 

 A secreção de melatonina ocorre à noite em seres humanos, logo após o início 

da fase escura do dia, atingindo os maiores valores entre 2 e 4 horas da manhã, caindo 

gradualmente na segunda metade da noite. Durante a fase diurna a secreção de 

melatonina é muito baixa. Os indivíduos matutinos alcançam níveis altos de melatonina 

mais cedo que os indivíduos vespertinos (Duffy & col., 1999). 

 Diferenças na duração do sono têm sido associadas com a quantidade de 

melatonina sintetizada. A noite biológica é maior para os longos dormidores do que 

para os curtos dormidores e, portanto, a quantidade de melatonina liberada também é 

maior (Aeschbach & col., 2003). 
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 Além destes aspectos (matutinidade e vespertinidade) considerados variações 

normais da ritmicidade circadiana, existem também distúrbios desta ritmicidade que são 

caracterizados pelo avanço ou atraso da fase do sono. A Síndrome de Fase Atrasada 

do Sono (SFAS) é um distúrbio no qual o principal episódio de sono é atrasado, 

resultando em episódios de insônia no início do sono ou dificuldade de levantar no 

horário desejado. A Síndrome de Fase Avançada do Sono (SFAVS) é um distúrbio no 

qual o principal episódio de sono é avançado, resultando em sintomas de sonolência ao 

anoitecer, começo do sono antecipado e um levantar mais cedo do que o desejado. A 

síndrome do ciclo sono-vigília diferente de 24 horas consiste de um padrão constante 

crônico, com atrasos diários de uma a duas horas no início do sono e no horário de 

acordar (American Sleep Disorders Association, 1997). 

 Na SFAS os pacientes apresentam o começo do sono e horário de levantar mais 

tardios que o normal, o momento do início do sono ocorre quase sempre no mesmo 

horário. Apresentam também pouca ou nenhuma dificuldade em manter o sono uma 

vez que este tenha começado, extrema dificuldade em levantar de manhã no horário 

desejado e uma incapacidade absoluta para avançar a fase do sono em relação à 

manutenção do momento de levantar e dormir habitual. O horário de início de secreção 

da melatonina é atrasado em relação ao normal, e ainda apresentam um atraso no 

horário em que a temperatura corporal atinge seu valor mínimo (temperatura Nadir) no 

período de 24 horas do ciclo sono-vigília (American Sleep Disorders Association, 1997). 

 Estudos realizados em famílias demonstram que o adiantamento e o atraso de 

fase (deslocamento da fase de sono) podem ter um caráter hereditário. A identificação 

de famílias com distúrbios de ritmo é uma importante ferramenta na identificação de 
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genes responsáveis pela regulação de ritmo circadiano do ciclo sono-vigília em 

humanos (Reid & col., 2001). 

 Não se sabe ainda exatamente, a razão pela qual existem essas diferenças 

interindividuais em relação à alocação da fase do sono no período de 24 horas, mas 

talvez a capacidade de síntese de melatonina individual em resposta ao estímulo 

ambiental, seja um dos elementos preponderantes na regulação de variáveis 

fisiológicas reguladas circadianamente. Têm-se sugerido que a produção diária da 

melatonina seja geneticamente determinada (Ying & col., 2004). 

 Por ser a enzima passo-limitante na síntese de melatonina, a enzima AA-NAT 

também é regulada pelo sinal temporal originado nos núcleos supraquiasmáticos e 

mutações neste gene podem comprometer ou otimizar a regulação do ciclo sono-vigília. 

 O gene Aa-nat está localizado no braço curto do cromossomo 17, em 17q25 

(Figura 4) e é composto por somente 4 éxons (Coon & col., 1996). 

 
Figura 4: Esquema representando o cromossomo e o gene Aa-nat. A esquerda está representado o 
cromossomo 17 humano. A seta mostra a localização exata do gene Aa-nat. A direita está representado o 
gene Aa-nat, composto por 4 éxons. As regiões que são codificadas em proteínas estão representadas em 
preto nos retângulos correspondentes aos éxons. (Modificado de Coon & col., 1996). 
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Em 2001, Sekine & col., fizeram uma análise do gene Aa-nat em uma amostra da 

população japonesa e buscaram os polimorfismos existentes. Foram encontrados 

quatro polimorfismos, dois na região promotora do gene (-542 G/T e -263 G/C), um 

localizado no íntron 3 (39 T/A) e um no éxon 4 do gene (150 C/T). O polimorfismo 

encontrado no éxon 4 não modifica o aminoácido na proteína AA-NAT. 

 Em um estudo feito em 2004 (Wang & col.) hipotetizou-se que o padrão de sono 

pode ser modulado pela variabilidade genética da enzima AA-NAT. Foram feitas 

análises em uma pequena amostra de sujeitos com padrão vespertino/curto dormidor e 

matutino/longo dormidor. Foi encontrado um polimorfismo na região promotora do gene 

(-263G/C) Aa-nat que parece estar associado ao fenótipo vespertino/curto dormidor. 

Este polimorfismo pode estar envolvido na regulação da expressão do gene Aa-nat e 

assim influenciar os níveis de melatonina e a regulação do sono. 

 Outro estudo realizado neste mesmo ano, tentou associar a produção de 

melatonina durante a fase noturna e o polimorfismo descrito na região -263G/C do gene 

Aa-nat. Nenhuma relação aparente entre o polimorfismo e o metabólito da melatonina 

(6-sulfatoximelatonina) foi encontrada. Embora a excreção seja maior em indivíduos 

homozigotos para o alelo G do que em homozigotos para o alelo C, não houve uma 

diferença estatisticamente significante (Ying & col., 2004). A racionalidade deste estudo 

está baseada no fato de que polimorfismos na região promotora de um gene podem 

alterar a expressão gênica levando então a diferentes taxas de tradução para a proteína 

codificada. Desta forma diferentes concentrações da proteína levariam a diferentes 

efeitos fisiológicos, neste caso, alterações das concentrações de Aa-nat levariam 

diferentes taxas de produção de melatonina que poderiam ser observados por meio do 

seu metabólito 6-sulfatoximelatonina. 
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 Um estudo feito em 2003 por Hohjoh & col., analisou 50 indivíduos com 

diagnóstico confirmado para SFAS e 161 indivíduos controles, demonstrando um 

aumento significante da freqüência de um polimorfismo existente no éxon 4 do gene 

Aa-nat (G619A) nos pacientes com SFAS quando comparados com os indivíduos 

controles. Este polimorfismo causa também, na proteína, uma mudança de 

aminoácido (Ala129Thr). 

A enzima HIOMT também chamada acetilserotonina O-metiltransferase (ASMT) 

participa da etapa precursora da síntese de melatonina, e provavelmente mutações ou 

polimorfismos neste gene também podem interferir no ciclo sono-vigília. O gene Hiomt é 

composto por nove éxons e está localizado na região pseudoautossômica do 

cromossomo X humano, em p22.33 (Figura 5) (Rodriguez & col., 1994). 

 
Figura 5: Esquema representando o cromossomo e o gene Hiomt. A esquerda está representado o 
cromossomo X humano. A seta mostra a localização exata do gene Hiomt (região pseudoautossômica). A 
direita está representado o gene Hiomt. As linhas representam os íntrons e os retângulos os éxons do 
gene (modificado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/maps.cgi?taxid=9606&chr=X). 
 

 Ainda não existem estudos relacionando polimorfismos no gene Hiomt com 

fenótipos circadianos, no entanto, existem alguns polimorfismos descritos em bancos de 
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dados do genoma humano (disponível em: http://www.esnsembl.org/index.html, n° de 

acesso ENSG00000196433). Alguns destes polimorfismos possuem freqüências 

descritas em diferentes populações (por exemplo, caucasianos, chineses) e outros 

foram somente depositados nos bancos de dados. 

 Estudos em animais têm demonstrado que mutações nos genes relógio podem 

estar envolvidas com a suscetibilidade para distúrbios de ritmo. Estudos em famílias 

demonstram que estes distúrbios têm um certo grau de hereditariedade. Os genes Aa-

nat e Hiomt fazem parte da via de síntese da melatonina e mutações e polimorfismos 

nestes genes podem ser importantes na regulação de fenótipos circadianos, podendo 

exercer alguma influência nos horários de liberação da melatonina.  

Se considerarmos a glândula pineal como um dos osciladores periféricos e a 

melatonina como um “zeitgeber” endógeno, poderíamos pensar que deslocamentos da curva 

de secreção da melatonina, derivados de alterações genéticas e da função das enzimas 

AANAT e HIOMT, sinalizariam adiantamentos ou atrasos de fase como, por exemplo, para a 

regulação do ciclo sono-vigília. Desta forma, alterações nos genes que codificam as enzimas 

que fazem parte da via de síntese da melatonina podem exercer algum papel na velocidade 

e na quantidade de melatonina sintetizada, podendo assim, influenciar a temporalidade da 

curva de síntese e quantidade de melatonina disponível no organismo. 

 A enzima AA-NAT está envolvida com a liberação circadiana da melatonina e a 

enzima HIOMT com sua informação sazonal. Existem variações de fotoperíodo 

circadianas e sazonais que são determinadas pela distância da linha do equador 

(latitude). Dados do nosso laboratório mostram que variações sazonais de fotoperíodo 

em diferentes latitudes podem influenciar a preferência diurna (Pereira & col., 2005). A 

melatonina está associada à adaptação temporal a estes dois eventos geofísicos. 
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 Assim, neste trabalho, procuramos estudar as possíveis influências de um 

polimorfismo existente no gene Aa-nat e buscar polimorfismos existentes no gene Hiomt 

tentando encontrar alguma associação com a patogênese da SFAS e com a preferência 

diurna em humanos. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral 

 Analisar a associação entre polimorfismos em genes que codificam enzimas 

envolvidas na síntese de melatonina com a preferência diurna em humanos e a SFAS, 

em uma amostra da população brasileira. 

 

2.2.Objetivos específicos 

1. Analisar a freqüência do polimorfismo G619A do gene Aa-nat em indivíduos com SFAS, 

indivíduos classificados pela preferência diurna e em uma amostra da população geral. 

2. Fazer uma varredura nos nove éxons do gene Hiomt em indivíduos classificados pela 

preferência diurna e em pacientes com SFAS para identificar a presença de polimorfismos. 

3. Avaliar a freqüência dos polimorfismos encontrados no gene Hiomt em uma amostra 

da população geral. 

4. Avaliar a associação entre os polimorfismos dos genes Aa-nat e Hiomt e a 

preferência diurna em humanos e a SFAS. 
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3. Metodologia 

 Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular do Sono do 

Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP/EPM 

(Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina) n° 0476/04 (Anexo 1). 

 

3.1. Gene Aa-nat 

 

3.1.1. Sujeitos 

 Um total de 1245 voluntários responderam o questionário de determinação da 

preferência diurna descrito por Horne & Östberg (HO), em 1976 e adaptado para a 

língua portuguesa por Benedito-Silva & col., 1990 (Anexo 2). Baseados na pontuação 

do questionário foram selecionados 68 indivíduos matutinos, 43 indivíduos vespertinos 

e 50 indivíduos intermediários (64,6 % do sexo feminino, 77,64 % caucasianos e com 

idade média de 26,79 ± 7,57). Um total de 373 indivíduos que não responderam o 

questionário HO fizeram parte do estudo como uma amostra da população geral (idade 

média de 24,94 ± 7,17, 46,65% do sexo feminino e 58,71% caucasianos). 

 

3.1.2. Pacientes 

 Participaram do estudo 17 pacientes com diagnóstico confirmado para SFAS, 

que fizeram parte do trabalho de doutorado “Síndrome de Fase Atrasada do Sono: 

Efeitos dos usos isolado e combinado de melatonina e de fototerapia” (Lopez, 2002). 
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Destes pacientes 41,15% são do sexo feminino, 76,47% são caucasianos e com idade 

média de 33,81±10,95. 

 Todos os pacientes assinaram o “Termo de consentimento livre e esclarecido” 

(Anexo 3) para o trabalho de doutorado de Lopez (2002). O presente trabalho foi 

autorizado pelo CEP da UNIFESP (Anexo 4) para utilizar o DNA estocado. 

 Como descrito por Lopez (2002), para confirmação do diagnóstico da SFAS 30 

pacientes foram inicialmente submetidos a uma entrevista clínica, seguindo os 

seguintes critérios (American Sleep Disorders Association, 1997): 

1) O paciente tem queixa ou dificuldade para adormecer no horário desejado e 

dificuldade para acordar espontaneamente no horário desejado, ou sonolência excessiva. 

2) Há atraso de fase do principal episódio de sono em relação ao horário desejado 

para dormir. 

3) Os sintomas estão presentes por no mínimo um mês. 

4) Quando não são solicitados a manter esquema rígido (por exemplo, férias) os 

pacientes poderão exibir o seguinte: tem a fase habitual de sono que é profundo e normal 

na qualidade e duração, despertam espontaneamente, e mantém o arrastamento estável 

para o padrão de sono-vigília no período de 24 horas com fase atrasada. 

5) Os diários de sono-vigília que são mantidos diariamente por um período de no 

mínimo duas semanas devem demonstrar evidência de atraso na escolha do horário do 

início habitual de sono. 

 Preenchidos tais critérios, foram excluídos os pacientes com as seguintes 

características, restando assim os 17 do estudo: 
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1) Indivíduos que preencheram critérios para quaisquer diagnósticos psiquiátricos 

(First & col., 1996). 

2) Doenças neurológicas. 

3) Distúrbios de sono diferentes da SFAS. 

4) Ingestão de medicações benzodiazepínicas, antidepressivas, antimaníacas, 

antipsicóticas e/ou anticonvulsivantes. 

5) Trabalho em turno. 

6) Desenvolvimento da SFAS decorrente de trabalho em turno, doenças infecciosas 

conhecidas e/ou traumatismos cranianos. 

 Como descrito por Lopez (2002), os sujeitos selecionados responderam o HO 

adaptado para a língua portuguesa (Benedito-Silva & col., 1990), utilizaram o actígrafo 

no pulso não-dominante e preencheram o diário de sono (Anexo 5), com informações 

sobre o horário em que adormeceram e acordaram e qual o período que retiraram o 

actígrafo do pulso, durante duas semanas. Então, realizaram o exame polissonográfico 

(duas noites, sendo a primeira de adaptação e a segunda para realização do exame). 

 

3.1.3. Extração de DNA 

 O DNA genômico de todos os indivíduos foi extraído dos leucócitos, a partir de 

amostras de sangue periférico, utilizando uma metodologia adaptada de Miller & col., 

1988 (Anexo 6). 

 

3.1.4. Genotipagem do polimorfismo G619A no éxon 4 do gene Aa-nat 

 Para a análise genotípica foi utilizada a técnica de PCR-RFLP (do inglês, 

Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism) adaptada de 
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Hohjoh & col., 2003. Essa técnica consiste na amplificação de uma região específica do 

gene por PCR e uma posterior digestão com enzima de restrição. 

 Os primers utilizados foram os descritos por Hohjoh & col., 2003 (Forward: 

5’GAAGTGACCTGGGATCTCAT 3’, Reverse: 5’AGGTAGCGCCACAGCAGGAT 3’). 

 A PCR foi realizada em alíquotas de 25μl de volume final. Foram utilizados 100ηg 

DNA genômico e os volumes correspondentes para as concentrações finais de 1X do 

tampão comercial da enzima Taq DNA Polimerase, 0,4mM de dNTP (0,1mM para cada base 

nitrogenada), 1,5mM de MgCl2, 0,06pmol de cada primer, 1,25U de Taq DNA polimerase. 

 As condições ideais para a reação foram: 95°C por 10 minutos para 

desnaturação, seguidas de 35 ciclos de desnaturação a 95°C por 30 segundos, 

annealing a 65°C por 60 segundos e extensão a 72°C por 30 segundos, e um período 

de extensão final a 72°C por 2 minutos. A análise dos fragmentos foi feita em gel de 

poliacrilamida 7,5%, corado com brometo de etídio. 

 Após a PCR, as amostras foram submetidas a RFLP com a enzima de restrição 

HhaI (New England Biolabs MA, EUA). A enzima HhaI possui um sítio de restrição 

específico (Figura 6), que corta o fragmento amplificado em 104 pares de bases (pb) e 

46pb, se a amostra for homozigota GG, 150pb, 146pb e 46pb se a amostra for 

heterozigota GA e 150pb se a amostra for homozigota AA (Figura 7). 

O volume final da RFLP foi de 20μl. Foram utilizados 15μl do produto da PCR, 

2μl do tampão comercial da enzima e 20U da enzima HhaI. As amostras foram então 

incubadas a 37°C por três horas. 

O produto da digestão foi visualizado em gel de poliacrilamida 7,5%, corado com 

brometo de etídio. 
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Figura 6: Sítio de restrição da enzima HhaI. As setas mostram o sítio de reconhecimento da enzima. Se 
o indivíduo possuir o alelo G no local do polimorfismo, a enzima de restrição irá cortar o fragmento em 
dois subprodutos e, ao contrário, se o indivíduo possuir o alelo A, a enzima não irá reconhecer o sítio de 
restrição e o produto obtido será o mesmo da PCR. 
 

 
Figura 7: Eletroforese em gel de poliacrilamida 7,5%. M=Marcador de 50pb. A seta em preto mostra a 
genotipagem de um indivíduo homozigoto AA (150pb), a seta em branco mostra a genotipagem de um 
indivíduo homozigoto GG (104pb e 46pb) e a seta em vermelho mostra a genotipagem de um 
heterozigoto GA (150pb, 104pb, 46pb). 
 

3.1.5. Seqüenciamento Direto 

 Algumas amostras foram seqüenciadas para obtermos a confirmação genotípica, 

realizada por meio da técnica de PCR-RFLP. 

 As reações de seqüenciamento foram realizadas com 1µl do produto da PCR e 

com o kit de seqüenciamento da DYEnamic (Amercham Biosciences, SP, Brasil) em um 

seqüenciador automático modelo ABI PRISM 377, utilizando a metodologia padrão 

descrita. Ambas as fitas sentido 5´-3' e 3´-5´da PCR foram seqüenciadas. 
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3.2. Gene Hiomt 

 

3.2.1. Sujeitos 

 A partir da amostra utilizada para o estudo do gene Aa-nat (item 3.1.1) foram 

selecionados os 30 indivíduos matutinos mais extremos (idade média 27,93±9,10, 70% 

do sexo feminino e 80% caucasianos) e os 30 indivíduos vespertinos mais extremos 

(idade média 23,47±5,18, 70% do sexo feminino e 70% caucasianos) para participarem 

do estudo como voluntários para as análises do gene Hiomt. 

 Foram selecionados também 100 indivíduos que não responderam o 

questionário HO e fizeram parte do estudo como uma amostra da população geral 

(idade média 25,56±7,91, 50% do sexo feminino e 47% caucasiano). Essa amostra 

populacional foi utilizada para calcularmos as freqüências dos polimorfismos 

encontrados na população brasileira, portanto, foi utilizada somente para os éxons nos 

quais foram identificados polimorfismos. 

 

3.2.2. Pacientes 

 Foram utilizados os mesmos 17 pacientes descritos para o gene Aa-nat. 

 

3.2.3. Extração de DNA do sangue periférico 

Foi utilizado o mesmo método descrito para o gene Aa-nat. 

 

3.2.4. Purificação do DNA 

 O DNA extraído foi submetido a uma técnica de purificação, para eliminar 

qualquer impureza que impossibilitasse nossas análises posteriores (Anexo 7). 
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3.2.5. Técnicas utilizadas 

 Foi utilizada a técnica de PCR para amplificação dos nove éxons do gene Hiomt. 

A análise dos fragmentos foi feita por eletroforese em gel de agarose 1%, corado com 

brometo de etídio. 

 Após as amplificações por PCR, as amostras foram submetidas à cromatografia 

de fase reversa desnaturante (DHPLC, do inglês, Denaturing High Performance Liquid 

Chromatography), para a pesquisa de mutações e polimorfismos. 

 Esse sistema de análises de fragmentos de ácidos nucléicos é um sistema 

automatizado que possui uma coluna de polistireno-divinilbenzeno (fase estacionária) 

eletrostaticamente neutra e hidrofóbica que não reage com os ácidos nucléicos. A 

combinação de tampões que passam através da coluna e carregam-na positivamente 

(fase móvel) permitem com que ela forme uma ligação e reaja com os ácidos nucléicos.

 Basicamente, a análise é feita pela capacidade que o fluxo de tampões têm em 

fixar e depois deslocar o fragmento de DNA da coluna. Portanto, fragmentos diferentes 

(por menor que seja a diferença, por exemplo, uma base nitrogenada) terão os tempos 

de deslocamento ou de passagem pela coluna diferentes, sendo detectados de forma 

diferente pelo sistema. A base para esta diferença é a homozigose ou a heterozigose 

do fragmento. 

 O tampão A é composto por 0,1M de acetato de trietilamonia (TEAA) e 0,25% de 

acetonitrila e o tampão B por 0,1M de TEAA e 25% de acetonitrila. O TEAA tem como 

função carregar a coluna positivamente, assim, o DNA que possui carga negativa tem a 

capacidade de se ligar a ela. A acetonitrila é uma solução hidrofóbica que tem como 

função liberar o DNA gradativamente da coluna deixando-a novamente neutra. Com a 

liberação do DNA da coluna de polistireno-divinilbenzeno obtemos um gráfico 
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(cromatograma) mostrando o pico de saída do DNA, gerado pela leitura em ultravioleta 

(UV), dependente da temperatura utilizada para análise. 

 As análises da passagem de um fragmento de DNA pela coluna no DHPLC são 

feitas em diferentes temperaturas que possuem diferentes funções.  

 A primeira análise é feita a uma temperatura de 50°C. Esta temperatura não 

desnatura a molécula de DNA e tem como função verificar a qualidade da PCR. Essa 

análise é baseada no tamanho do fragmento da PCR. Para essa temperatura obtemos 

somente um pico de saída no cromatograma (Figura 8). O tamanho do pico mostra a 

qualidade da amplificação da PCR e picos com absorbância de UV maiores que 3mV 

indicam qualidade satisfatória. 

 
Figura 8: Exemplos de amostras analisada a temperatura de 50°C no DHPLC com padrão satisfatório na 
análise da PCR. 
 

 A análise subseqüente é feita a uma temperatura fixa que pode variar entre 

52°C-75°C que desnatura parcialmente a molécula de DNA. A análise nesta 

temperatura tem como função detectar mutações e polimorfismos. Essa análise é 

baseada no tamanho e na seqüência do produto amplificado pela PCR. Para estas 
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temperaturas podemos obter diferentes picos de saída no DHPLC determinados pelo 

padrão heterozigoto (Figura 9) ou homozigoto (Figura 10). 

 
Figura 9: Cromatograma obtido pelo DHPLC de diferentes amostras heterozigotas. Observam-se dois ou 
mais picos de saída no cromatograma do DHPLC. 
 

 
Figura 10: Exemplos de amostras homozigotas com somente um pico de saída no cromatograma do DHPLC. 
 

 As amostras homozigotas formam estruturas moleculares conhecidas como 

homoduplex (Figura 11) porque são formadas por fitas de DNA complementares no 

local da mutação ou polimorfismo, ou seja, com pareamento perfeito gerando somente 

um pico de saída do DNA no cromatograma do DHPLC. O padrão heterozigoto forma 

uma estrutura conhecida como heteroduplex (Figura 11), pois é composto por fitas 
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complementares e fitas semicomplementares, nestas últimas às bases nitrogenadas 

das duas fitas da molécula do DNA não são complementares no local da mutação ou do 

polimorfismo (não formam pontes de hidrogênio) gerando uma “bolha” de não 

pareamento neste local. A passagem adicional da estrutura heteroduplex na coluna 

gera um gráfico com mais de um pico de saída do DNA (Figura 9). 

 O DHPLC tem grande capacidade em detectar variações genéticas embora não 

identifique exatamente qual é a alteração. Para a identificação exata é necessário o 

seqüenciamento do DNA em aparelhagem específica. 

 
Figura 11: Esquema ilustrando a formação dos homoduplex e heteroduplex. Uma amostra heterozigota 
formada por um alelo selvagem e outro mutado é submetida à desnaturação e renaturação das fitas 
duplas do DNA por meio de aquecimento seguido do resfriamento da amostra. Nas amostras 
heteroduplex as bases nitrogenadas não são complementares no local da mutação (não formam pontes 
de hidrogênio) gerando uma “bolha” de não pareamento neste local. As amostras homoduplex são 
formadas por nucleotídeos complementares no local da mutação, ou seja, com pareamento perfeito. 
 

Desta forma, amostras que apresentam padrão heteroduplex no cromatograma 

do DHPLC devem ser submetidas ao seqüenciamento direto, para se verificar qual o 

polimorfismo ou mutação existente e a sua exata posição. Ao mesmo tempo, algumas 
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amostras que apresentam o padrão homoduplex no cromatograma devem ser 

seqüenciadas para identificar o alelo do tipo selvagem. 

 

3.2.5.1. PCR 

 Para amplificar os nove éxons do gene Hiomt, e flanquear essas regiões, um total 

de nove pares de primers foram desenhados em regiões intrônicas utilizando o programa 

Primer 3 (disponível em: http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). A 

seqüência do gene Hiomt utilizada para o desenho dos primers foi a ENST00000304837 

(numeração de acesso disponível em http://www.ensembl.org/index.html). 

 O programa Primer Premier (disponível em http://www.premierbiosoft.com) foi 

utilizado para analisar a qualidade dos pares de primers e o programa Optimase 

Protocol Writer (disponível em http://www.mutationdiscovery.com) foi utilizado para 

verificarmos as condições ideais de temperaturas para padronizar a PCR de cada éxon 

do gene Hiomt. 

 As PCRs foram padronizadas individualmente para cada éxon. Todas as reações 

foram realizadas com um volume final de 50μl utilizando-se como DNA polimerase a 

enzima Taq Platinum (Invitrogen, São Paulo, Brasil). Foram utilizados aproximadamente 

100ηg de DNA genômico por reação, os volumes correspondentes para concentrações 

finais do tampão da Taq Platinum, de dNTP, de MgCl2, dos primers e da Taq Platinum 

estão no Anexo 8. 

 Para cada par de primers foi padronizada uma temperatura de annealing 

ótima, apresentadas na Tabela 1. Para alguns éxons foram necessárias mais de 

uma temperatura de annealing (PCR touchdown) para otimização da reação. As 

condições de ciclagem e temperaturas para cada reação estão no Anexo 8. 
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Tabela 1: Primers utilizados, temperatura de annealing ótima encontrada para a PCR e o tamanho dos 
fragmentos amplificados para cada éxon. 

Exons do gene 

Hiomt 
Primers 

Temperatura de 

Annealing 

Produto da 

PCR 

Éxon 1 
F: 5’CCAGCAGGCTCTGTGCTC 3’ 

R: 5’CAAGGGGGAATAGACTTCCG 3’ 
64°C e 60°C * 180pb 

Éxon 2 
F: 5’CAATGCTTTCCTCCCTAGCC 3’ 

R: 5’CCATCCTGGCTCACACAGT 3’ 
61°C e 58°C * 377pb 

Éxon 3 
F: 5’GCAGGAACTCGGAATCTCAC 3’ 

R: 5’CACCTGGCAGACGCCGTGAG 3’ 

67,3°C-58,3°C (variação 

de 0,5°C por ciclo) * 
183pb 

Éxon 4 
F: 5’CCTGGGCTACAGAGCTGAAA 3’ 

R: 5’TACTCAAATGGCACAACCCA 3’ 
61°C 278pb 

Éxon 5 
F: 5’TCTTGACAAGCGTGGTTTTG 3’ 

R: 5’CTGCATTCTGATGCTTTGACA 3’ 
52,8°C 249pb 

Éxon 6 
F: 5’GCAGTGAGCGGAAATCGT 3’ 

R: 5’GGACACAGGGAGGGGAAC 3’ 
----- 238pb 

Éxon 7 
F: 5’GTCAAACGGGCTGTGTCC 3’ 

R: 5’GGACTGGATGTTTCTGGGAA 3’ 
58°C 239pb 

Éxon 8 
F: 5’GTCAAATGGGATTGGATTGC 3’ 

R: 5’GACACGGGGCAGAATTGTAC 3’ 
63,8°C, 62,8°C e 61,8°C * 233pb 

Éxon 9 
F: 5’ATGGTTCACTGGGACTTTGG 3’ 

R: 5’GCTTCTTGTTCTTGGTGTTCA 3’ 
65,8°C, 63,8°C e 60,8°C * 377pb 

Tabela 1: F: Forward, R: Reverse, *: Touchdown PCR 

 

3.2.5.2. DHPLC 

 Os produtos amplificados pela PCR foram primeiramente aquecidos a 95°C por 5 

minutos para desnaturação total das fitas duplas de DNA, e resfriados gradativamente até 

31°C (2°C por 30 segundos) para hibridização e formação dos possíveis heteroduplexes. 
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Em seguida, as amostras foram encaminhadas ao DHPLC e aproximadamente 5µl da 

amostra foram aquecidos a uma temperatura de 50°C para verificarmos a qualidade da 

PCR (fase denominada double-stranded sizing-single fragment). 

 Em seguida, 8µl das amostras com qualidade satisfatória foram aquecidas à 

temperatura ótima para pesquisa de mutações ou formação de heteroduplexes, no qual, 

cerca de 80% do DNA se encontra em fita dupla (Huber & col., 1993). Esta temperatura 

é calculada pelo software do aparelho para cada éxon analisado e é dependente do 

tamanho e da seqüência do fragmento de DNA (Tabela 2). Para alguns éxons mais de 

uma temperatura para análise de mutação foi utilizada, assim, tornou-se possível 

buscar polimorfismos em todo o produto amplificado pela PCR. 

 As amostras que apresentaram o padrão heteroduplex no DHPLC foram 

submetidas ao seqüenciamento direto para verificarmos qual o polimorfismo ou 

mutação existente e qual a sua exata posição. Ao mesmo tempo, algumas amostras 

que apresentam padrão homoduplex foram seqüenciadas para identificarmos o alelo do 

tipo selvagem. 

 Como o DHPLC não diferencia os homozigotos selvagem e mutado, todas as 

amostras homoduplex foram re-submetidas à análise cromatográfica, mas neste caso, 

foram misturadas em igual quantidade com uma alíquota de PCR do alelo selvagem 

previamente seqüenciadas e submetidas ao processo de desnaturação e resfriamento 

para a formação de possíveis heteroduplex (pesquisa de mutantes homozigotos). 
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Tabela 2: Temperaturas utilizadas no DHPLC para as análises de mutações em todos os éxons estudados. 
Éxons Temperaturas para análise de mutações 

Éxon 1 63°C 

Éxon 2 61,5°C 

Éxon 3 59,5°C, 62,6°C e 64,5°C 

Éxon 4 50°C 

Éxon 5 59,4°C 

Éxon 6 ------ 

Éxon 7 61,3°C 

Éxon 8 62,2°C 

Éxon 9 57,7°C, 60,5°C e 62°C 

 

3.2.5.3. Seqüenciamento Direto 

 Após as análises realizadas pelo DHPLC, seqüenciamos algumas amostras para 

identificação de indivíduos do tipo selvagem e identificação dos polimorfismos 

encontrados em alguns éxons.  

 A identificação das amostras tipo selvagem é importante nas análises realizadas 

para a busca dos indivíduos homozigotos mutados. 

 As reações de seqüenciamento foram realizadas com 1µl do produto da PCR e 

com o kit de seqüenciamento da DYEnamic (Amercham Biosciences, SP, Brasil) em um 

seqüenciador automático modelo ABI PRISM 377, utilizando a metodologia padrão 

descrita. Ambas as fitas, sentido 5´-3´e 3´-5´, da PCR foram seqüenciadas. 
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3.3. Análises Estatísticas 

 Para o polimorfismo do gene Aa-nat e para todos os éxons os quais encontramos 

polimorfismos no gene Hiomt, foi verificado se a distribuição alélica de nossa amostra 

populacional está em equilíbrio de acordo com Hardy-Weinberg. O teste do χ2 ou o 

teste exato de Fisher foram utilizados para verificar as possíveis diferenças entre as 

freqüências gênicas entre os grupos e o teste “t” de student para comparação das 

médias do questionário HO, quando necessário. O nível de significância foi 

estabelecido em p<0,05. 
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4. Resultados 

 

4.1. Gene Aa-nat 

 As freqüências alélicas em nossa amostra estão em equilíbrio de acordo com 

Hardy-Weinberg (χ2 = 0,018, gl = 2, p>0.05). 

 De 551 amostras genotipadas em nosso estudo, foram encontrados somente dois 

indivíduos heterozigotos G619A, as demais amostras são homozigotas GG (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Distribuição genotípica do polimorfismo G619A do gene Aa-nat nos grupos SFAS, matutinos, 

intermediários e vespertinos e na amostra da população em geral. 
 Homozigotos GG Heterozigotos GA Homozigotos AA 

SFAS 17 0 0 

Matutinos 68 0 0 

Intermediários 50 0 0 

Vespertinos 42 1 0 

População Geral 372 1 0 

Tabela 3: Os valores apresentados na tabela são os números absolutos dos sujeitos por genótipo. 
 

 Para confirmar as análises feitas por PCR-RFLP algumas amostras homozigotas 

GG (Figura 12) e as duas amostras heterozigotas GA (Figura 13) foram seqüenciadas. 

 Nossos resultados demonstram que o polimorfismo G619A é bastante raro na 

população brasileira, portanto, nenhuma associação com os pacientes com SFAS e 

com os indivíduos classificados pela preferência diurna foi encontrada. 
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Figura 12: Eletroferograma obtido pelo seqüenciamento de uma amostra com o genótipo homozigoto GG. A 
seta em preto mostra a homozigose e confirma a genotipagem feita anteriormente pela técnica PCR-RFLP. 
 

 
Figura 13: Eletroferograma obtido pelo seqüenciamento de uma amostra com o genótipo heterozigoto GA. A 
seta em preto mostra a heterozigose e confirma genotipagem feita anteriormente pela técnica PCR-RFLP. 
 

4.2. Gene Hiomt 

 Os primers desenhados em um primeiro momento para os éxons 3, 4 e 6, não se 

mostraram específicos e não foi possível padronizar condições que possibilitassem a 

amplificação destas regiões. Novos primers foram desenhados para estes éxons, porém 
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ainda assim, não foi possível a padronização da PCR para o éxon 6, impossibilitando a 

realização das análises posteriores para este éxon. As reações de PCRs para os éxons 

3 e 4 foram padronizadas e otimizadas, permitindo as amplificações destas regiões em 

todos os indivíduos do estudo. 

 Nas análises realizadas pelo DHPLC dos éxons 1, 3, 7 nenhum polimorfismo foi 

encontrado. 

 As regiões amplificadas para os éxons 2, 4, 5, 8 e 9 mostraram alterações 

detectadas pelo DHPLC, ou seja, foram identificados polimorfismos novos ou 

polimorfismos já descritos nos bancos de dados do genoma humano. Para identificar 

a exata posição e qual a alteração encontrada algumas amostras foram 

seqüenciadas. A nomenclatura utilizada na identificação dos polimorfismos foi a 

descrita por den Dunnen & col., 2001. 

 A seqüência referência utilizada para a análise de todo o gene foi 

ENSG00000196433 (disponível em http://www.ensembl.org/index.html). 

 

4.2.1. Éxon 2 

 Foram detectadas pelo DHPLC duas alterações na região amplificada para o 

éxon 2 do gene Hiomt (Figuras 14 e 15). Algumas amostras foram seqüenciadas para 

identificarmos os polimorfismos existentes (Figuras 16, 17, 18 e 19). Ambos os 

polimorfismos estão localizados em regiões intrônicas. O polimorfismo IVS2 +65 G>A 

(Single Nucleotide Polymorphism (SNP) rs28515673) já foi descrito em bancos de 

dados do genoma humano, porém ainda não foram descritas as freqüências deste 

polimorfismo em nenhuma população. O polimorfismo IVS2 +14 C>A ainda não foi 

descrito nos bancos de dados do genoma humano. 
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Figura 14: Cromatograma demonstrando o padrão de detecção de mutação no DHPLC para a região 
amplificada para éxon 2. A amostra em marrom mostra um homozigoto selvagem (GG) para o 
polimorfismo IVS2 +65 G>A (padrão homoduplex). As amostras em verde escuro, verde claro e preto, 
mostram heterozigotos para o polimorfismo IVS2 +65 G>A (padrão heteroduplex). 
 

 

 
Figura 15: Cromatograma demonstrando o padrão de detecção de mutação no DHPLC para a região 
amplificada para o éxon 2. A amostra marrom mostra um heterozigoto para o polimorfismo IVS2 +14 C>A 
(padrão heteroduplex). A amostra verde mostra um homozigoto selvagem (CC) o polimorfismo IVS2 +14 
C>A (padrão homoduplex). 
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Figura 16: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA heterozigota 
(GA) para o polimorfismo IVS2 +65 G>A. A seta em vermelho mostra a posição em heterozigose. 
 

 

 

 
Figura 17: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA homozigota 
selvagem (GG) para o polimorfismo IVS2 +65 G>A. A seta em vermelho mostra a posição em homozigose. 
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Figura 18: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA heterozigota 
(CA) para o polimorfismo IVS2 +14 C>A. A seta em vermelho mostra a posição em heterozigose. 
 

 
Figura 19: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA homozigota 
selvagem (CC) para o polimorfismo IVS2 +14 C>A. A seta em vermelho mostra a posição em homozigose. 
 

 As freqüências alélicas para o polimorfismo IVS2 +65 G>A estão em equilíbrio de 

acordo com Hardy-Weinberg (χ² = 0,26, gl = 1, p>0,05). A Tabela 4 mostra as 

freqüências genotípicas e a Figura 20 mostra as freqüências alélicas para o 

polimorfismo IVS2 +65 G>A. 
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Tabela 4: Freqüências genotípicas para o polimorfismo IVS2 +65 G>A. 
  Genótipos  

Grupos GG (n) GA (n) AA (n) 

SFAS 0,88 (15) 0,12 (2) 0,0 (0) 

Matutinos 0,93 (28) 0,07 (2) 0,0 (0) 

Vespertinos 0,96 (29) 0,04 (1) 0,0 (0) 

População Geral 0,92 (92) 0,08 (8) 0,0 (0) 

Tabela 4: n = número de indivíduos por grupo 
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Figura 20: Gráfico das freqüências alélicas do polimorfismo IVS2 +65 G>A. SFAS = Pacientes com 
Síndrome de Fase Atrasada do Sono, MAT = Grupo de indivíduos matutinos VESP = Grupo de indivíduos 
vespertinos, POP GERAL = Grupo da população geral. 
 

 As freqüências alélicas para o polimorfismo IVS2 +14 C>A estão em equilíbrio de 

acordo com Hardy-Weinberg (χ² = 0,01, gl = 1, p>0,05). A Tabela 5 mostra as 

freqüências genotípicas e a Figura 21 mostra as freqüências alélicas para o 

polimorfismo IVS2 +14 C>A. 
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Tabela 5: Freqüências genotípicas para o polimorfismo IVS2 +14 C>A. 

  Genótipos  

Grupos CC (n) CA (n) AA (n) 

SFAS 0,94 (16) 0,06 (1) 0,0 (0) 

Matutinos 1,0  (30) 0,0  (0) 0,0 (0) 

Vespertinos 1,0  (30) 0,0  (0) 0,0 (0) 

População Geral 0,99 (99) 0,01 (1) 0,0 (0) 

Tabela 5: n = número de indivíduos por grupo 
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Figura 21: Gráfico das freqüências alélicas do polimorfismo IVS2 +14 C>A. SFAS = Pacientes com 
Síndrome de Fase Atrasada do Sono, MAT = Grupo de matutinos extremos, VESP = Grupo de 
vespertinos extremos, POP GERAL = Grupo da população geral. 
 

 Por meio do teste do χ² nenhuma diferença estatisticamente significante foi 

encontrada quando comparamos os diferentes grupos do estudo para o polimorfismo 

IVS2 +65 G>A. 



 

 

46

Por meio do teste exato de Fisher nenhuma diferença estatisticamente 

significante foi encontrada quando comparamos os diferentes grupos de estudo para o 

polimorfismo IVS2 +14 C>A. 

 Os resultados sugerem que estes polimorfismos não estão associados com a 

preferência diurna e com a SFAS em humanos. 

 

4.2.2. Éxon 4 

 Foram detectadas pelo DHPLC duas alterações para a região amplificada do éxon 

4 do gene Hiomt (Figura 22) a uma temperatura de 50°C que é utilizada pelo aparelho 

para verificar a qualidade da PCR e não para analisar mutações. Alterações encontradas 

nesta temperatura provavelmente são resultados de deleções ou inserções. Algumas 

amostras foram seqüenciadas para identificarmos as alterações existentes. 

 
Figura 22: Cromatograma demonstrando os padrões encontrados no DHPLC para a região amplificada 
no éxon 4 do gene Hiomt. As amostras marrom e verde escuro mostram dois tipos de heterozigotos 
diferentes para o polimorfismo encontrado (padrão heteroduplex). A amostra verde claro mostra um 
homozigoto (selvagem) para o polimorfismo encontrado (padrão homoduplex). 
 

 Após as análises dos seqüenciamentos, verificamos que a alteração presente trata-

se de uma seqüência repetitiva (VNTR, Variable Number of Tandem Repeats) intrônica, e o 
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padrão alterado no cromatograma do DHPLC é resultado de uma ou mais deleções ou 

inserções nesta seqüência repetitiva (Figura 23). As amostras selvagens descritas no 

banco de dados do genoma humano possuem 14 repetições de uma seqüência de 5pb 

(TGAAA). As amostras alteradas possuem mais de 14 repetições ou menos. 

 
Figura 23: Eletroferograma obtido pelo seqüenciamento de uma amostra de DNA com o genótipo 11/14. 
A seqüência TGAAA se repete 11 vezes perfeitamente (até a posição 55 na figura) em ambas as fitas de 
DNA uma de cada cromossomo e depois este padrão não é mais seguido. Observa-se então, um padrão 
embaralhado, os picos se sobrepõem. Mesmo após o embaralhamento podemos notar que para umas 
das fitas a repetição continua mais três vezes (padrão dos picos: vermelho, preto e três verdes) e para 
outra não, mostrando que o indivíduo possui um alelo com 11 repetições e outro com 14 repetições 
(heterozigoto 11/14). 
 

 Pela dificuldade na identificação das alterações obtidas pelo DHPLC, todas as 

amostras que obtiveram padrões alterados no cromatograma foram seqüenciadas. 

 Por problemas com o seqüenciamento, cinco amostras não foram genotipadas 

(dois indivíduos vespertinos e três indivíduos da população em geral) sendo excluídas 

do estudo para este éxon. 
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 As freqüências alélicas para o VNTR intrônico estão em equilíbrio de acordo com 

Hardy-Weinberg (χ² = 10,77, gl = 5, p > 0,05). As freqüências alélicas estão 

demonstradas na Figura 24.  
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Figura 24: Gráfico das freqüências alélicas para o VNTR intrônico encontrada na região amplificada para 
o éxon 4. SFAS = pacientes com Síndrome de Fase Atrasada do Sono, MAT = indivíduos matutinos, 
VESP = indivíduos vespertinos, POP GERAL = indivíduos da amostra da população geral. 
 

 Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada quando 

comparamos os diferentes grupos do estudo, mostrando que o VNTR intrônico não está 

associado com a SFAS e com a preferência diurna em humanos. 

 

4.2.3. Éxon 5 

 Foi detectada pelo DHPLC uma alteração na análise da região amplificada para 

o éxon 5 (Figura 25). Algumas amostras com padrão homoduplex foram seqüenciadas 

(Figura 26) para verificarmos o padrão selvagem, e outras amostras com o padrão 
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heteroduplex no DHPLC foram seqüenciadas (Figura 27) para verificarmos a alteração 

existente e sua posição. 

 
Figura 25: Cromatograma demonstrando o padrão de detecção de mutação no DHPLC para a região 
amplificada do éxon 5 do gene Hiomt. A amostra marrom mostra o padrão de um homozigoto selvagem 
para o polimorfismo encontrado (padrão homoduplex). As amostras verde e preta mostram heterozigotos 
para o polimorfismo encontrado (padrão heteroduplex). 
 

 

 
Figura 26: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA homozigota 
selvagem (TT) para o polimorfismo IVS5 +78 T>C. A seta em preto mostra a posição em homozigose. 
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Figura 27: Eletroferograma obtido pelo seqüenciamento de uma amostra de DNA heterozigota para a 
mutação IVS5 +78 T>C do éxon 5. A seta em preto mostra a posição em heterozigose. 
 

A alteração IVS5 +78 T>C (SNP rs28675287) encontrada, já está descrita em 

bancos de dados do genoma humano, porém ainda não foram descritas as freqüências 

deste polimorfismo em nenhuma população. 

As freqüências alélicas para o polimorfismo IVS5 +78 T>C estão em equilíbrio de 

acordo com Hardy-Weinberg (χ² = 0,77, gl = 1, p>0,05). A Tabela 6 mostra as 

freqüências genotípicas e a Figura 28 mostra as freqüências alélicas para o 

polimorfismo IVS5 +78 T>C. 
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Tabela 6: Freqüências genotípicas do polimorfismo IVS5 +78 T>C 
  Genótipos  

Grupos TT (n) TC (n) CC (n) 

SFAS 0,59 (10) 0,35 (6) 0,06 (1) 

Matutinos 0,80 (24) # 0,17 (5) 0,03 (1) 

Vespertinos 0,57 (17) 0,43 (13) 0,0  (0) 

População Geral 0,79 (79) 0,21 (21) 0,0  (0) 

Tabela 6: n = número de indivíduos por grupo, 
 # p = 0,056 quando comparado ao grupo vespertino. 
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Figura 28: Gráfico das freqüências alélicas do polimorfismo IVS5 +78 T>C. SFAS = Pacientes com 
Síndrome de Fase Atrasada do Sono, MAT = Grupo de matutinos extremos, VESP = Grupo de 
vespertinos extremos, POP GERAL = Grupo da população geral. * diferença estatisticamente significante 
em relação população geral. 
 

 Foi encontrado um aumento da freqüência do alelo C nos pacientes com SFAS 

comparado com a população geral (χ² = 4,544, gl = 1, p = 0,033), ou seja, a presença 

deste alelo pode estar associada a uma maior suscetibilidade ao indivíduo desenvolver 

a SFAS. Comparando as freqüências genotípicas entre matutinos e vespertinos 

verificamos que o resultado está bem próximo a uma diferença estatisticamente 

* 
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significante (χ² = 5,751, gl = 2, p = 0,056) e portanto, o genótipo TT pode estar 

associado a matutinidade. 

 Observamos uma diferença estatisticamente significante (t = 2,087, gl = 57, p = 0,04) 

ao compararmos as médias de pontuação do questionário HO por meio do teste t de student 

entre os grupos com genótipo TT (média HO = 52,05) e genótipo TC (média HO = 39,6), o 

que reforça os dados demonstrados anteriormente e mostra a associação deste 

polimorfismo com a preferência diurna. 

 

4.2.4. Éxon 8 

 Uma alteração foi detectada pelo DHPLC na região amplificada para o éxon 8 

(Figura 29). Algumas amostras foram seqüenciadas para identificarmos a alteração 

existente e sua exata posição (Figura 30 e 31). 

 

 
Figura 29: Cromatograma demonstrando o padrão de detecção de mutação no DHPLC para a região 
amplificada do éxon 8. Em marrom está demonstrada uma amostra do tipo selvagem, em verde e em 
preto estão demonstradas amostras heterozigotas mutadas. 
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Figura 30: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA com o padrão 
homozigoto selvagem (GG) para o polimorfismo IVS8 +8 del G (G/-). A seta em preto mostra o padrão de 
homozigose. 

 

 

 
Figura 31: Eletroferograma obtido por meio do seqüenciamento de uma amostra de DNA heterozigota 
para o polimorfismo IVS8 +8 delG (G/-). A seta em preto mostra o padrão de heterozigose. Na posição 
169 o eletroferograma fica com um padrão embaralhado, demonstrando que, em um das fitas do DNA 
uma base nitrogenada G foi retirada e na outra fita ainda está presente. 
 

 O polimorfismo IVS8 +8 delG (G/-) (SNP rs11346829) já está descrito nos 

bancos de dados do genoma humano, porém, sua freqüência ainda não foi descrita em 

nenhuma população. 
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 As freqüências alélicas para o polimorfismo IVS8 +8 del G (G/-) estão em 

equilíbrio de acordo com Hardy-Weinberg (χ² = 2,47, gl = 1, p>0,05). A Tabela 7 mostra 

as freqüências genotípicas e a Figura 32 mostra as freqüências alélicas para o 

polimorfismo IVS8 +8 del G (G/-). 

Tabela 7: Freqüências genotípicas para o polimorfismo IVS8 +8 del G (G/-). 
  Genótipos  

Grupos GG (n) G/- (n) -/- (n) 

SFAS 0,82 (14) 0,18 (3) 0,0   (0) 

Matutinos 0,63 (19) 0,33 (10) 0,03 (1) 

Vespertinos 0,63 (19) 0,37 (11) 0,0   (0) 

População Geral 0,52 (52) 0,44 (44) 0,04 (4) 

Tabela 7: n = número de indivíduos por grupo 
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Figura 32: Freqüências alélicas para o polimorfismo IVS8 +8 del G. SFAS = Pacientes com Síndrome de 
Fase Atrasada do Sono, MAT = Grupo de matutinos extremos, VESP = Grupo de vespertinos extremos, 
POP GERAL = Grupo da população geral. * diferença estatisticamente significante em relação ao grupo 
da população em geral. 
 

*
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 Foi encontrado um aumento da freqüência do alelo G nos pacientes com SFAS 

quando comparado com a população em geral (χ² = 4,768, gl = 1, p = 0,0029) e 

provavelmente indivíduos que possuem este alelo tem uma maior chance em 

desenvolver a SFAS. 

 

4.2.5. Éxon 9 

 Pelas análises feitas pelo DHPLC foi encontrada uma alteração na região 

amplificada para o éxon 9 (Figura 33). Somente um indivíduo apresentou esse padrão 

alterado em 77 amostras analisadas. Como nenhum polimorfismo foi descrito pelo 

banco de dados nesta região, provavelmente trata-se de uma alteração muito rara, 

assim, optamos por não realizar as análises posteriores na amostra da população geral. 

 
Figura 33: Cromatograma obtido pela análise do DHPLC para a região amplificada para o éxon 9. A 
amostra em marrom mostra o padrão homozigoto e a amostra em verde mostra o padrão de heterozigose. 
 

 A Tabela 8 mostra o resumo de todas as alterações encontradas em nosso 

estudo para o gene Hiomt e de todas as alterações já descritas em bancos de dados do 

genoma humano. 
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Tabela 8: Tabela resumo demonstrando todas as alterações do gene Hiomt. 

Éxons 
Alterações encontradas na População 

Brasileira estudada 

Alterações descritas em bancos 

de dados do genoma humano 

Éxon 01 Nenhuma 
Um polimorfismo descrito C/A (SNP 

rs17149149) 

Éxon 02 
Dois polimorfismos intrônicos: 

IVS2 +65 G>A, IVS2 +14 C>A 

Dois polimorfismos descritos T/C e 

G/A (SNP rs6588802, SNP 

rs28515673, respectivamente) 

Éxon 03 Nenhuma 
Um polimorfismo descritoT/A (SNP 

rs5989834) 

Éxon 04 Um VNTR intrônico Nenhum polimorfismo descrito 

Éxon 05 
Um polimorfismo intrônico: 

IVS5 +78 T>C 

Um polimorfismo descrito T/C (SNP 

rs28675287) 

Éxon 06 ____ 

Três polimorfismos descritos T/C, 

A/G, C/T (SNP rs6588809, SNP 

rs28613362, SNP rs7471973, 

respectivamente) 

Éxon 07 Nenhuma 
Um polimorfismo descrito G/T (SNP 

rs4521942) 

Éxon 08 
Uma deleção intrônica: 

IVS8 +8 delG (G/-) 

Dois polimorfismos descritos C/T, 

G/- (SNP rs17844917, SNP 

rs11346829, respectivamente) 

Éxon 09 Uma alteração rara Nenhum polimorfismo descrito 
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5. Discussão 

 

5.1. Gene Aa-nat 

 Os nossos resultados mostram que o polimorfismo G619A do gene Aa-nat é 

bastante raro na população brasileira e, portanto, não está associado com a SFAS e 

com a preferência diurna em humanos. Hohjoh & col. (2003) descreveram um aumento 

significante da freqüência do alelo 619A nos pacientes com SFAS em uma amostra da 

população japonesa. Portanto, nossos dados não confirmam o estudo publicado por 

Hohjoh & col. (2003). 

 Uma possível explicação para a diferença de resultados entre o nosso estudo e o 

estudo na população japonesa é o número de pacientes analisados. Na população 

japonesa (Hohjoh & col., 2003) os pesquisadores analisaram 50 pacientes com SFAS e 

161 indivíduos controles, totalizando 211 indivíduos, destes 11 indivíduos são 

heterozigotos (G619A) e um indivíduo é homozigoto (619A). Em nosso estudo 

analisamos 17 pacientes com SFAS, 161 indivíduos classificados pela preferência 

diurna por meio do questionário HO e 373 indivíduos da população em geral totalizando 

511 indivíduos. Embora o número de pacientes em nosso estudo seja menor, nossa 

amostra total é aproximadamente 2,5 vezes maior. Em nossa amostra populacional 

encontramos somente dois indivíduos heterozigotos e nenhum indivíduo homozigoto 

619A. A freqüência alélica de 619A é muito menor em nossa população em relação à 

população japonesa sugerindo que o tamanho da amostra de pacientes não tenha 

influenciado nossos resultados. 

 Uma outra explicação, e mais plausível no nosso ponto de vista, para as 

diferenças de resultados é a origem étnica. A população brasileira foi formada 
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primeiramente da mistura entre portugueses e nativos ameríndios brasileiros. A partir do 

século XVI com a chegada dos escravos o processo de miscigenação estendeu-se aos 

africanos. Na metade do século XIX ocorreu uma grande onda de imigração, chegando 

ao Brasil uma maior variedade de europeus (principalmente espanhóis e italianos) e 

descendentes asiáticos (Pena, 2002; Ribeiro, 1995), o que tornou o povo brasileiro uma 

população muito miscigenada formada pela mistura de diversos povos da Europa, África, 

Ásia e nativos brasileiros. A amostra populacional utilizada neste estudo é formada 

principalmente por caucasianos, ou seja, uma população que deriva principalmente de 

ascendências portuguesas, espanholas e italianas miscigenadas com os nativos 

brasileiros que viviam no país na época de seu descobrimento, enquanto todos os 

indivíduos que participaram do estudo de Hohjoh & col. (2003) eram japoneses. 

 Interessantemente, as únicas duas amostras heterozigotas encontradas em 

nosso estudo são de descendência asiática e africana sugerindo que o efeito deste 

polimorfismo sobre o sono na população japonesa, descrito por Hohjoh & col. (2003), 

talvez dependa da origem étnica e também da influência ambiental derivada da posição 

geográfica do Japão. 

 Este resultado ressalta a importância de se analisar diferentes etnias para validação 

de efeitos de polimorfismos e especificamente do polimorfismo G619A do gene Aa-nat. 

Com a observação do efeito deste polimorfismo em diferentes populações talvez seja 

possível determinar se, e o quanto essa alteração pode afetar o padrão de secreção da 

melatonina. É importante agora montar um banco de DNA de brasileiros com ascendência 

africana e asiática para verificar a influência deste polimorfismo nessas etnias. 

 Buscar novas alterações na região promotora e nos quatro éxons do gene Aa-nat 

também é importante para determinar o quanto que polimorfismos que causam ou não 
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uma alteração na seqüência de aminoácidos na enzima AA-NAT, influenciam o 

processo de secreção da melatonina. 

 

5.2. Gene Hiomt 

 No nosso estudo foram encontrados no total seis polimorfismos no gene Hiomt. 

Dois estão localizados na região amplificada para o éxon 2, e uma alteração para cada 

região amplificada para os éxons 4, 5, 8 e 9. Todos os polimorfismos encontrados estão 

localizados em regiões intrônicas, próximas aos éxons e, portanto, não causam 

mudanças de aminoácidos na proteína. Se estes polimorfismos têm algum papel na 

regulação da síntese de melatonina, este papel deve estar relacionado com elementos 

reguladores da expressão e não da função desta enzima.  

 O polimorfismo IVS2 +14 C>A encontrado na região amplificada para o éxon 2 e 

o VNTR intrônico encontrado na região amplificada para o éxon 4 ainda não foram 

descritos no banco de dados do ensembl genome browser (n° acesso: 

ENSG00000196433). Talvez estas alterações sejam específicas da nossa população e 

estejam relacionadas com a origem étnica brasileira, já que somos formados pela 

mistura de diversas etnias (descrito no item 5.1). As alterações novas encontradas 

(IVS2 +14 C>A e VNTR intrônico), mostram a importância de analisarmos a população 

brasileira em despeito de uma enormidade de informações sobre variações genéticas 

estarem depositadas em bancos de dados do genoma humano espalhados pelo 

mundo. Provavelmente, a origem étnica tenha uma importância fundamental na 

determinação de polimorfismos que caracterizam nossa população. 

 A miscigenação étnica na população brasileira é um fato claro e provavelmente 

único no planeta, historicamente determinado (Ribeiro, 1995) e culturalmente 
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construído, baseado principalmente na origem e no desenvolvimento econômico 

derivados da ocupação portuguesa do Brasil (Freire, 2003). Inicialmente estas relações 

socioeconômicas se desenvolveram a partir do extrativismo das riquezas naturais e das 

relações sociais e sexuais entre os portugueses e as populações indígenas nativas, e 

depois, baseados na cultura da cana-de-açúcar e nas relações sociais e sexuais dos 

senhores de engenho e seus escravos (Freire, 2003). 

 Esta miscigenação entre o nativo brasileiro, o europeu ibérico ou latino, e o negro 

da costa oriental sub-saariana africana obviamente se estende ao nível genético. Na 

população brasileira, as características próprias que definem grupos étnicos como cor 

de pele, textura e cor dos cabelos são marcadores fracos para ancestralidade de forma 

que, a definição étnica baseada nesses marcadores pode ser enganosa (Parra & col., 

2003; Pimenta & col., 2006). 

 A dúvida que ainda persiste é, quanto de herança genética nativa brasileira ainda 

está presente em nossa população? Ou mesmo, será que os novos polimorfismos 

encontrados neste estudo são sinal desta ancestralidade ou simplesmente não foram 

suficientemente procurados em outros grupos étnicos? Vale lembrar que estas 

populações nativas ocuparam o território brasileiro por aproximadamente 50 mil anos 

(Santos & col., 2003, Watanabe & col., 2003) antes da miscigenação com o europeu e, 

portanto, se adaptaram as condições ambientais associadas aos fenótipos estudados 

aqui, como nível de insolação, temperatura e duração do fotoperíodo durante o ano. 

Portanto, variantes específicas de genes com valor adaptativo para tais condições 

ambientais, podem ter sido preservadas em nossa população, e mantidas no pool 

genético brasileiro durante a miscigenação. 
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 Segundo Carvalho-Silva & col. (2001) e Alves-Silva & col. (2000) é praticamente 

inexistente a contribuição de DNA ameríndio nativo masculino no pool genético da 

população brasileira, enquanto que entre 33 e 54%, dependendo da região do país, do 

DNA ameríndio feminino está presente. Na população de São Paulo, cuja qual a 

maioria das amostras de DNA do presente estudo foi coletada, estima-se que exista 7% 

de contribuição genética de população ameríndia (Ferreira & col., 2006). Desta forma, 

existe a possibilidade de que estes novos polimorfismos detectados na nossa análise 

sejam parte herança ameríndia brasileira. Análises em amostras de DNA de populações 

nativas ainda não miscigenadas serão necessárias para testar esta hipótese. 

 As análises feitas pelo DHPLC para o éxon 9 identificaram somente uma 

alteração em 77 indivíduos estudados, sugerindo que seja uma alteração rara na 

população brasileira e talvez na população mundial, porque nesta região ainda não foi 

descrito nenhum polimorfismo pelos bancos de dados do genoma humano. Sendo uma 

alteração rara, provavelmente não exerça qualquer influência na determinação da 

preferência diurna em humanos, assim, optamos por não analisar a freqüência deste 

polimorfismo em nossa amostra da população geral. 

 Os demais polimorfismos identificados por nós (IVS2 +65 G>A, IVS5 +78 T>C, 

IVS8 +8 delG) já foram descritos no banco de dados do ensembl genome browser, 

porém, suas freqüências em diferentes populações ainda não foram determinadas. 

Com o nosso estudo, as freqüências destes três polimorfismos poderão ser descritas 

nos bancos de dados do genoma humano para a população brasileira. 

 Nas regiões amplificadas para os éxons 1, 3 e 7 já foram descritos polimorfismos 

pelos bancos de dados do genoma humano, no entanto, em nossa análise não 

conseguimos identificá-los. Uma possível explicação para isto seria a origem étnica dos 
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indivíduos estudados. O polimorfismo descrito no éxon 1 (SNP rs17149149) já foi 

identificado em populações com descendência asiática. Como a etnia asiática tem 

pouca colaboração para a formação do povo brasileiro (Ribeiro, 1995), essa seria uma 

possível explicação para não conseguirmos identificar essa alteração em nossa 

amostra populacional, que é composta principalmente por caucasianos. 

 Outra possível explicação para não identificarmos polimorfismos já descritos, 

seria a localização destas alterações no produto amplificado pela PCR. No éxon 3 e no 

éxon 7, por exemplo, existem polimorfismos descritos que estão situados dentro dos 

nossos primers dificultando nossas análises. Para a análise de mutação no DHPLC, o 

produto amplificado pela PCR precisa ser semidesnaturado a uma temperatura 

específica calculada pelo software do aparelho, e geralmente as temperaturas utilizadas 

para detecção das mutações não têm a capacidade de semidesnaturar a região inteira 

a ser analisada, sendo que geralmente as extremidades (local onde os primers estão 

localizados) são perdidas. Como não era nosso objetivo fazer uma varredura extensiva 

no gene, mas sim, em regiões com maior probabilidade de estarem associadas à 

regulação da função ou da expressão gênica da enzima HIOMT, não foram realizadas 

análises posteriores com novos primers, para aumentar o tamanho do produto 

amplificado pela PCR para os éxon 3 e 7 e conseqüentemente tentar identificar as 

alterações já descritas em bancos de dados. 

 Todas as alterações encontradas em nosso estudo estão presentes em regiões 

intrônicas. Os íntrons foram descobertos em 1977 por Berget & col., durante estudos de 

replicação de adenovírus em cultura de células humanas e suas funções ainda não são 

totalmente conhecidas, mas sabe-se hoje, que alguns poucos codificam RNAs 

funcionais ou proteínas (Cooper, 2001). Os íntrons quando transcritos em RNA fazem 
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parte de uma classe de RNAs que não codificam proteínas, que incluem, pequenos 

RNAs nucleares, micro RNAs, RNAs de interferência e RNAs dupla fita, que regulam a 

expressão gênica em vários níveis, inclusive arquitetura da cromatina, maturação do 

RNAm, estabilidade do RNAm, tradução e splicing (Mattick & Makunin, 2005). É 

proposto entretanto, que algumas funções regulatórias destas moléculas não sejam 

ainda conhecidas (Mattick & Makunin, 2006). 

Atualmente, dois modelos explicam a origem dos íntrons. O primeiro modelo, 

propõe que os íntrons são muito antigos e tem a capacidade de facilitar a recombinação 

entre os éxons, modulando a transformação de um gene grande para um gene menor, 

processo chamado embaralhamento dos éxons. Talvez as alterações existentes nos 

íntrons exerçam algum papel no processo de embaralhamento dos éxons, facilitando a 

recombinação gênica. O segundo modelo propõe uma recente inserção de íntrons dentro 

de genes, depois da divergência entre eucariotos e procariotos (Roy & Gilbert, 2006). 

 Um papel bastante discutido em relação aos íntrons é o splicing alternativo, ou 

seja, a formação de diferentes RNAs mensageiros e conseqüentemente diferentes 

proteínas a partir de um mesmo gene. Para o gene Hiomt são descritos três transcritos 

diferentes (Donohue & col., 1993), portanto, é provável que alterações em regiões 

intrônicas deste gene influenciem o processo de splicing podendo determinar ou não a 

quantidade de transcritos dependendo do alelo presente em determinado lócus gênico.  

É provável que diferentes transcritos codifiquem proteínas com diferentes funções e no 

caso do gene Hiomt possam determinar a quantidade ou a duração da secreção de 

melatonina. No entanto, no atual estágio de conhecimento sobre os mecanismos de 

expressão e da função de RNAs não codificantes, e das diferentes variantes da enzima 

HIOMT, não é possível descrever exatamente e nem mesmo propor com certa 
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segurança, um mecanismo pelo qual estes polimorfismos intrônicos exerçam seus 

efeitos na expressão e na formação de variantes da enzima HIOMT. 

 Dos seis polimorfismos encontrados no nosso estudo, observamos associações 

de dois destes polimorfismos, localizados em duas regiões diferentes do gene, com os 

fenótipos estudados. Um na região amplificada para o éxon 5 (IVS5 +78 T>C) e outro 

na região amplificada para o éxon 8 (IVS8 +8 del G), sugerindo que estes polimorfismos 

tenham um efeito no estabelecimento da SFAS e na preferência diurna em humanos. 

 Para o polimorfismo IVS5 +78 T>C encontrado na região amplificada para o éxon 5, 

observamos um aumento da freqüência do alelo C nos pacientes com SFAS quando 

comparados com a população geral. Na comparação de freqüências gênicas, o genótipo 

TC parece estar associado com a vespertinidade e genótipo TT com a matutinidade, pois o 

nível de significância encontrado está bem próximo a 0,05 (p = 0,056). Quando 

comparamos as médias do questionário HO entre os grupos com genótipo TT (HO = 52,0) 

e TC (HO = 39,6) esta diferença fica muito mais evidente, o que reforça a associação deste 

polimorfismo com a preferência diurna. 

 Análises de bioinformática mostram que o polimorfismo IVS5 +78 T>C está 

localizado em uma região conservada do genoma entre algumas espécies, portanto é 

uma região importante evolutivamente. 

 Está bem documentado que existe uma diferença de fase para a secreção de 

melatonina entre matutinos e vespertinos (Duffy & col., 1999; Roemer & col., 2003; 

Mongrain & col., 2004; Mongrain & col., 2006). Os vespertinos, em média, apresentam 

uma fase atrasada em relação aos matutinos. É perfeitamente plausível que o 

polimorfismo IVS5 +78 T>C, descrito no nosso estudo, exerça de alguma influência na 

curva de temporalidade de secreção da melatonina. Sendo, portanto, um dos elementos 
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de regulação biológica de integração do sistema de temporização circadiano, que resulta 

nas diferenças de fase observadas entre matutinos e vespertinos ou em relação a SFAS. 

 Na alteração IVS8 +8 del G encontrada na região amplificada para o éxon 8 

verificamos um aumento da freqüência do alelo G nos pacientes com SFAS quando 

comparados com a amostra da população em geral. Quando comparamos os grupos 

matutinos e vespertinos não encontramos nenhuma associação deste polimorfismo. 

 As duas associações encontradas em nosso estudo nunca foram descritas em 

nenhum outro estudo já publicado. Ambos polimorfismos são intrônicos, portanto, não é 

possível descrever ou prever seu papel na determinação do fenótipo estudado, mas 

podemos sugerir que estas alterações estejam ligadas com o splicing alternativo do gene. 

Outra hipótese é que estas alterações estejam em desequilíbrio de ligação com 

regiões vizinhas ao gene Hiomt ou mesmo com as regiões promotoras deste gene. O 

conceito de desequilíbrio de ligação em genética implica na ligação física de dois 

segmentos genômicos que não obedece a um padrão matemático aleatório, ou em 

outras palavras, a recombinação genética que acontece na formação das células 

gaméticas por meio da troca de partes de cromátides irmãs (crossing over) não é ao 

acaso, e há uma tendência a favorecer a preservação de certos lóci gênicos de 

recombinação (Borges-Osório & Robinson, 2001; Nussbaum & col., 2002). 

Desta forma, existe uma pequena possibilidade de que estes polimorfismos 

associados aos fenótipos estudados estejam ligados a outros lóci dentro do gene Hiomt 

ou mesmo em genes vizinhos que sejam os reais marcadores destes fenótipos. 

A descoberta de variações genéticas que regulam fenótipos circadianos tem o 

potencial de trazer importante impacto terapêutico e grandes avanços em medicina 

preventiva, podendo ser útil no entendimento e tratamento de distúrbios de ritmo 
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circadiano, de sono; e ainda em casos de viagens transcontinentais (Jet Lag) e na 

prevenção dos danos à saúde causados pelo trabalho em turno. 

 Descrevemos aqui a primeira identificação de polimorfismos no gene Hiomt em 

uma amostra da população brasileira e as associações de duas dessas alterações 

encontradas com a SFAS e a preferência diurna. Um próximo importante passo a partir 

dos nossos resultados, será comparar o padrão de secreção da melatonina nos 

pacientes com SFAS, nos indivíduos matutinos e nos indivíduos vespertinos com as 

alterações encontradas e assim verificar qual a influência que o genótipo exerce no 

padrão de secreção de melatonina entre os diferentes indivíduos. 

 Os genes Aa-nat e Hiomt têm um claro padrão de interação gênica (epistasia) 

para a formação da melatonina. Portanto, novos estudos associando polimorfismos 

existentes nestes genes também são importantes para determinar a possível influência 

destas variantes gênicas sobre a curva de temporização da síntese de melatonina em 

indivíduos classificados pela preferência diurna e em indivíduos com distúrbios de ritmo 

como, por exemplo, a SFAS. 
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6. Conclusões 

6.1. A alteração G619A presente no gene Aa-nat é bastante rara na população brasileira 

e, portanto, não exerce influência na determinação da preferência diurna e na SFAS. 

6.2. Foram encontradas seis alterações no gene Hiomt em nossa população estudada, 

destas alterações, duas ainda não foram descritas nos bancos de dados do genoma 

humano, sendo descritas pela primeira vez em nosso estudo. 

6.3. Todas as alterações encontradas no gene Hiomt estão presentes em regiões 

intrônicas. Podemos sugerir que essas alterações estejam relacionadas com o 

mecanismo de splicing alternativo, ou estejam em desequilíbrio de ligação com outras 

alterações importantes na determinação destes fenótipos. 

6.4. Foram encontradas duas associações dos polimorfismos descritos (IVS5 +78 T>C, 

IVS8 +8 delG) no gene Hiomt com a SFAS, sugerindo que estes polimorfismos exerçam 

algum efeito no estabelecimento deste distúrbio. 

6.5. O polimorfismo IVS5 +78 T>C está associado à preferência diurna. 
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7. Anexos 

7.1. Aprovação pelo CEP / UNIFESP 
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7.2. Questionário de determinação da preferência diurna 

7.2.1. Instruções 

* Ler com atenção cada questão antes de respondê-la; 

* Responder todas as questões em ordem numérica; 

* Assinalar apenas uma alternativa para cada questão; 

* Responder a cada questão com toda honestidade possível; 

* Escrever algum comentário, caso queria, em folha separada; 

* Não esquecer de preencher os dados na última folha (Dados Pessoais). 

7.2.2. Questionário 

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

levantaria? 

 

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

deitaria? 

 

3. Até que ponto você é dependente do despertador ou de outra pessoa para 

acordar você de manhã? 

Nada dependente (    ) 

Não muito dependente (    ) 

Razoavelmente dependente (     ) 

Muito fácil (      ) 
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4. Você acha fácil acordar de manhã? 

Nada fácil (    ) 

Não muito fácil  (    ) 

Razoavelmente fácil   (    ) 

Muito fácil  (    ) 

5. Como você se sente durante a primeira hora depois de acordar? 

Nada atento   (    ) 

Não muito atento   (    ) 

Atento  (   ) 

Muito atento (    ) 

6. Como é o seu apetite durante a primeira hora depois de acordar? 

Muito ruim (    ) 

Não muito ruim  (    ) 

Razoavelmente (      ) 

Muito bom (     ) 

7. Durante a primeira hora depois de acordar, você se sente cansado? 

Muito cansado (   ) 

Não muito cansado (    ) 

Em forma (    ) 

Em plena forma (    ) 
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8. Se você não tivesse que acordar cedo no dia seguinte e comparando com sua 

hora habitual, a que horas você gostaria de ir deitar? 

No horário de sempre (      ) 

Uma hora mais tarde do que o horário de sempre (     ) 

Entre uma e duas horas mais tarde (    ) 

Mais do que duas horas mais tarde (     ) 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 7:00 às 8:00 

horas manhã, duas vezes por semana. Como você se sentiria? 

Estaria em forma (      ) 

Estaria razoavelmente em forma (      ) 

Acharia isso difícil (      ) 

Acharia isso muito difícil (      ) 

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

 

11.  Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que é mentalmente 

cansativo (por exemplo, uma prova na escola). Qual desses horários você 

escolheria para fazer esse teste? 

Das 8h às 10h (    )  

Das 11h às 13h  (    ) 

Das 15h às 17h  (    ) 

Das 19h às 21h   (    ) 
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12. Se você fosse se deitar às 23h, 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 de sempre e dormiria novamente   (    ) 

Acordaria mais tarde do que de costume   (    ) 

14. Se você tivesse que ficar acordado das 4h às 6h 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 e tiraria uma soneca depois   (     ) 

Só dormiria antes de fazer a tarefa (     ) 

15. Se você tivesse que fazer duas horas de exercício físico pesado, em qual destes 

horários você se sentiria melhor? 

Das 8h às 10h (     ) 

Das 11h às 13h  (    ) 

Das 15h às 17h (     ) 

Das 19h às 21h  (     ) 
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16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 22h às 23h, 

duas vezes 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 difícil  (    ) 

Acharia isso muito difícil   (    ) 

17. Suponha que você pudesse escolher o seu próprio horário da escola e que você 

tivesse que ficar 5 horas seguidas por dia. Pensando no seu desempenho, qual 

horário você escolheria? 

    

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

    

19. Fala-se em pessoas matutinas, aquelas que gostam de acordar cedo e dormir 

cedo e pessoas vespertinas, 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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7.3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

1. Eu, abaixo assinado, concordei voluntariamente em participar do estudo acima. 

2. Recebi informações detalhadas sobre a natureza e objetivo do estudo e sobre as 

solicitações que me serão feitas. 

3. Confirmo que informei sobre medicações ou drogas, de qualquer natureza, prescritas 

ou não, que eu tenha tomado no último mês, esteja tomando ou pretenda tomar. 

4. Concordo em ser completamente cooperativo nos procedimentos envolvidos, e em 

informar de imediato qualquer sintoma inesperado. 

5. Tenho conhecimento de que sou livre para desistir do estudo a qualquer momento, 

sem a necessidade de justificar minha decisão. 

6. Tenho conhecimento de que minha participação é sigilosa, isto é, que meu nome não 

será divulgado em qualquer publicação, comunicação científica ou relatórios relativos 

aos resultados da pesquisa. Além disso, eu não tenho o direito de restringir de maneira 

alguma o uso dos resultados obtidos, desde que eu não seja identificado como sujeito 

do estudo. 

7. Eu fui instruído sobre medicamentos e álcool que deverão ser evitados durante o 

experimento. 

8. Estou ciente de que somente receberei remuneração para despesas de transporte 

para participar do estudo. 

NOME: _________________________________________________ DATA: 

___/___/___ 

RG: ____________________________________ 

CPF: ___________________________________ 

ENDEREÇO: 

_____________________________________________________________ 

ASSINATURA:________________________________________________ 

Confirmo ter explicado a natureza e objetivos desse estudo ao voluntário acima. 

NOME: Alberto Jorge Remezar Lopez    DATA: ___/___/___ 

ASSINATURA: _____________________________________ 
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7.4. Autorização do CEP para utilização do DNA estocado 
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7.5. Diário de Sono 

 Data: __ / __ / __   Dia da semana: ________________ 

1) A que horas você foi se deitar ontem? __:__ horas. 

2) A que horas você acha que pegou no sono? __:__ horas. 

3) Você lembra de ter acordado e dormido de novo? 

 Não (  ) Sim (  )  Quantas vezes? ___vezes Não me lembro (  ) 

4) Como foi a qualidade do seu sono ontem? Faça um traço na régua abaixo. 

Muito ruim ________________________________________________ Muito boa 

5) A que horas você acordou hoje? __:__ horas. 

6) Como você acordou? 

 Alguém me chamou (  )  Espontaneamente (  )  Com o despertador (  ) 

7) Como você se sentiu ao acordar? Faça um traço na régua abaixo. 

Muito mal _______________________________________________ Muito bem 

8) Você cochilou ontem ( pelo menos 10 minutos)? 

 Não (  )  Sim (  )   Quantas vezes? ___ vezes 

    Das __:__ horas às __:__ horas 

    Das __:__ horas às __:__ horas 

9) Você tirou o actígrafo ontem?  

 Não (  )  Sim (  )    Quantas vezes? ___ vezes 

    Das __:__ horas às __:__ horas 

    Das __:__ horas às __:__ horas 

10) A que horas você tomou o comprimido ontem? __:__ horas 

11) A que horas você fez a fototerapia hoje? __:__ horas 
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7.6. Protocolo para extração de DNA do sangue periférico (adaptado de Miller & 

col., 1988) 

Iniciar a extração a partir de 5,0mL de sangue coletado em tubo contendo 0,4mL de 

EDTA 5%; 

Diluir o sangue em 15,0mL de bloodlysis em tubo tipo Falcon®; 

Deixar no gelo durante 30 minutos para a obtenção da lise das hemácias; 

Centrifugar por 15 minutos a 4000rpm; 

Descartar o sobrenadante; 

Lavar cuidadosamente o tubo e o precipitado com bloodlysis 1X até completar 10,0mL 

de solução e misturar em agitador de tubos;  

Centrifugar por 20 minutos a 4000rpm; 

Descartar o sobrenadante; 

Repetir etapas 6 e 7 e 8; 

Ressuspender o precipitado em 3,0mL de nucleolysis 1X e misturá-lo em vórtex; 

Adicionar 300,0μL de SDS 10% (Dodecil Sulfato de Sódio) e 100,0μL de proteinase K 

(200U/mL) e misturar cuidadosamente; 

Incubar a solução a 37ºC durante a noite, ou a 65ºC por uma hora. A solução ficará 

clara e viscosa; 

Após a incubação adicionar 1,0mL de cloreto de sódio saturado 6,0M e misturar 

vigorosamente durante 15 segundos; 

Centrifugar a solução durante 30 minutos a 3000rpm; 

Transferir o sobrenadante para um tubo tipo Falcon® limpo. Misturar vigorosamente 

durante 10 segundos; 
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Centrifugar a solução durante 20 minutos a 3000rpm; 

Precipitar o DNA adicionando 2 vezes o volume de etanol absoluto e coletar com um 

bastão de vidro (tubo capilar com a extremidade soldada); 

Lavar o DNA em uma solução de etanol 70%; 

Colocar 15 minutos para secar; 

Diluir o DNA em 400-1000,0μL de TE-4 ou 200μL de água MiliQ em um tubo 

Eppendorf®;  

Incubar a 65ºC durante 30 minutos para eliminar a contaminação por DNAse e estocar 

a 4ºC. 

SOLUÇÕES 

 As soluções de Bloodlysis 1X e Nucleolysis 1X foram obtidas por diluição das 

soluções concentradas a seguir: 

 

Bloodlysis 10x Nucleolysis 10X 

1550mM NH4CL 100mM Tris-HCl pH 8,0 

100mM KHCO3 4M NaCl 

20mM EDTA pH 7,4 20mM EDTA pH 8,2 

 

TE 

10mM Tris pH 8,0 

0,1mM EDTA pH 7,4 
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7.7. Protocolo de purificação de DNA 

 
Em 200μL de DNA (Concentração = 100ng/μL ), adicionar 400μL de isopropanol; 

Agitar a solução por inversão durante 5 minutos; 

Centrifugar a 12000rpm por 15 minutos; 

Retirar o sobrenadante; 

Adicionar 400μL de etanol 70%; 

Agitar por inversão durante 5 minutos; 

Centrifugar a 12000rpm por 15 minutos; 

Retirar o sobrenadante; 

Secar a 55°C; 

Dissolver em 100μL de Água MiliQ; 

Estocar a 4°C. 
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7.8. Concentrações de reagentes e ciclagens para as PCRs do gene Hiomt 

 

7.8.1. Éxon 1 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,8 mM de dNTP (0,2mM para cada base nitrogenada) 

- 1,3 mM de MgCl2 

- 0,06 pmol de Primers 

- 2,5 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

95°C por 3 minutos 

94°C por 15 segundos 

64°C por 15 segundos 5 vezes 

72°C por 15 segundos 

94° C por 15 segundos 

60°C por 15 segundos 30 vezes 

72°C por 15 segundos 

72°C por 2 minutos 

7.8.2. Éxon 2 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,8 mM de dNTP (0,2mM para cada base nitrogenada) 

- 1,25 mM de MgCl2 

- 0,1 pmol de Primers 
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- 0,6 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

94°C por 2 minutos 

94°C por 30 segundos 

61°C por 30 segundos 5 vezes 

72°C por 30 segundos 

94° C por 30 segundos 

58°C por 30 segundos 32 vezes 

72°C por 30 segundos 

72°C por 5 minutos 

7.8.3. Éxon 3 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,8 mM de dNTP (0,2mM para cada base nitrogenada) 

- 1,2 mM de MgCl2 

- 0,1 pmol de Primers 

- 2,5 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

95°C por 2 minutos 

95°C por 30 segundos 

67,3°C por 30 segundos Repetir, diminuindo 0,5°C da Temperatura de 

72°C por 20 segundos annealing por ciclo até chegar a 58,3°C 
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95° C por 30 segundos 

58,3°C por 30 segundos 19 vezes 

72°C por 20 segundos 

72°C por 5 minutos 

7.8.4. Éxon 4 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,16 mM de dNTP (0,04mM para cada base nitrogenada) 

- 1, 5 mM de MgCl2 

- 0,2 pmol de Primers 

- 2,5 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

95°C por 5 minutos 

95°C por 30 segundos 

61°C por 30 segundos 35 vezes 

72°C por 30 segundos 

72°C por 5 minutos 

7.8.5. Éxon 5 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,8 mM de dNTP (0,2mM para cada base nitrogenada) 

- 4 mM de MgCl2 

- 0,1 pmol de Primers 

- 1,25 U de Taq Platinum 
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Ciclagem: 

95°C por 2 minutos 

95°C por 30 segundos 

52,8°C por 30 segundos 32 vezes 

72°C por 50 segundos 

72°C por 5 minutos 

7.8.6. Éxon 7 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,16 mM de dNTP (0,04mM para cada base nitrogenada) 

- 1,5 mM de MgCl2 

- 0,2 pmol de Primers 

- 2,5 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

95°C por 5 minutos 

95°C por 30 segundos 

58°C por 30 segundos 35 vezes 

72°C por 30 segundos 

72°C por 3 minutos 

7.8.7. Éxon 8 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,16 mM de dNTP (0,04mM para cada base nitrogenada) 

- 1,0 mM de MgCl2 
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- 0,2 pmol de Primers 

- 1,25 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

95°C por 3 minutos 

95°C por 30 segundos 

63,8°C por 20 segundos 12 vezes 

72°C por 50 segundos 

95° C por 30 segundos 

62,8°C por 20 segundos 12 vezes 

72°C por 50 segundos 

95° C por 30 segundos 

61,8°C por 20 segundos 11 vezes 

72°C por 50 segundos 

72°C por 5 minutos 

7.8.8. Éxon 9 

Concentrações dos reagentes: 

- 1X de tampão da Taq Platinum 

- 0,8 mM de dNTP (0,2mM para cada base nitrogenada) 

- 1,4 mM de MgCl2 

- 0,2 pmol de Primers 

- 2,5 U de Taq Platinum 

Ciclagem: 

95°C por 3 minutos 
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95°C por 30 segundos 

65,8°C por 15 segundos 12 vezes 

72°C por 20 segundos 

95° C por 30 segundos 

63,8°C por 15 segundos 12 vezes 

72°C por 20 segundos 

95° C por 30 segundos 

60,8°C por 15 segundos 11 vezes 

72°C por 20 segundos 

72°C por 5 minutos 
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ABSTRACT 



Abstract 

Introduction: In mammals, melatonin is secreted mainly in the pineal gland 

through noradrenergic mechanisms and its synthesis begins with the uptake of 

tryptophan by the pinealocits, followed by a series of enzymatic reactions to end as 

melatonin. As part of this series of chemical reactions resulting in melatonin from 

tryptophan, the enzyme arylalquilamine – N – acetyltransferase (AA – NAT) has a 

very important role; its function is to acetylate serotonin to form N-acetylserotonin 

and it is described as a rate-limiting step for melatonin synthesis. The other 

important enzyme in the synthesis of melatonin is the hydroxyindole-O-

methyltransferase (HIOMT). It O-methylates the N–acetylserotonin to form 

melatonin. Since melatonin has an important participation in the circadian and 

seasonal adjustments, one could suppose that the genes and enzymes involved in 

melatonin synthesis have a crucial role in the entrainment process. Therefore, 

alterations in genes coding for melatonin synthesis enzymes may be important in 

the regulation of circadian phenotypes. Objective: The aim of the present study 

was to analyze the Aa-nat polymorphism G619A and to search for polymorphisms 

in Hiomt gene in a Brazilian sample comprising Delayed Sleep Phase Syndrome 

patients as well as subjects classified as morning and evening types to verify a 

possible association of these polymorphisms and chronotypes and verify their 

possible association with Delayed Sleep Phase Syndrome and diurnal preference 

in humans. Material and Methods: Based on the questionnaire Horne & Östeberg 

(HO) score, volunteers in the morning, intermediate and the evening preference 

were selected. Volunteers did not answer the HO questionnaire were selected as a 

sample of general population. Seventeen DSPS patients diagnosed in the Sleep 



Institute at Universidade Federal de São Paulo Brazil participated in this study. The 

G619A polymorphism of Aa-nat gene was genotyped by PCR-RFLP. To amplify 

the exons of Hiomt gene and flanking their regions, a total of 9 pairs of PCR 

primers were design. DNA samples were amplified and subjected to DHPLC 

analysis. Samples with DHPLC elution profiles indicating presence of 

heteroduplexes were amplified and direct sequencing was performed with both 

forward and reverse primers. Results: Only two heterozygous (G619A) individuals 

were found in this study, thus showing that there is no allelic variation for G619A 

polymorphism in the Aa-nat gene in the Brazilian sample. Six polymorphism were 

identified in the Hiomt gene and two were associated with Delayed Sleep Phase 

Syndrome. Conclusion: We found almost no allelic variation for G619A 

polymorphism in the Aa-nat gene in our sample, except for two heterozygous 

samples, so it is unlikely to be associated with Delayed Sleep Phase Syndrome 

phenotype. This finding shows that is now very important to analyze different 

backgrounds and ethnicities in order to validate G619A polymorphism in different 

populations. We found two polymorphisms in the Hiomt gene that associated with 

Delayed Sleep Phase Syndrome. This finding shows that is now very important to 

analyze the promoter region in the Hiomt gene to search new polymorphisms and 

associate the polymorphisms in the Aa-nat gene and Hiomt gene with the secretion 

profile of melatonin synthesis. 
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