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RESUMO

Os genes PER3 e CLOCK são importantes componentes do sistema molecular
circadiano dos mamíferos. Vários estudos têm demonstrado existir uma associação
entre polimorfismos nestes genes relógio e fenótipos circadianos nas diferentes
populações. No entanto, as diferenças no padrão da freqüência alélica e a distribuição
genotípica, são sistematicamente observadas nos estudos com diferentes grupos
étnicos. Para investigar e comparar o padrão de distribuição em uma amostra de
populações asiáticas e caucasianas que vivem no Brasil, utilizando a técnica de PCR,
avaliou-se dois polimorfismos bem estudados nos genes relógio: o (VNTR) no gene
PER3, um polimorfismo de número variável de repetições em tandem;

e um

polimorfismo com troca de um único nucleotídeo (SNP ) no gene CLOCK. O objetivo
deste estudo foi, nos humanos, procurar pistas sobre os processos evolutivos
relacionados aos ritmos circadianos, tendo sido selecionados 109 descendentes de
asiáticos e 135 de caucasianos. As freqüências do alelo curto (4 repetições) no gene
PER3 e do alelo T no gene CLOCK (respectivamente 0,86 e 0,84) entre os asiáticos
foram significativamente maiores do que entre os caucasianos (respectivamente 0,69 e
0,71). Os resultados confirmaram diretamente a distribuição diferente destes
polimorfismos entre os grupos étnicos caucasianos e asiáticos. Dadas as diferenças
genéticas observadas entre os grupos, tornou-se evidente que, primeiro, as variações
étnicas poderiam ter implicações para a interpretação dos resultados em estudos de
associação do ritmo circadiano e, segundo, questiona quais foram as condições
evolutivas que moldaram essas variações genéticas observadas nos genes relógio.

xii
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1. INTRODUÇÃO
A organização temporal de um ser vivo se expressa de duas formas: como reação
aos estímulos ambientais e como ritmicidade intrínseca. A ritmicidade manifesta-se em
períodos que vão de milissegundos até anos, os quais são chamados de ritmos. Estes
podem ser circadianos, infradianos ou ultradianos. Os infradianos são os de baixa
frequência, com períodos maiores que 28 horas como, por exemplo, o ciclo estral dos
roedores ou o ciclo menstrual nos humanos. Os ultradianos são oscilações com
períodos menores que

20 horas, podendo ser

extremamente rápidos como, por

exemplo, o batimento cardíaco, o disparo dos neurônios e a respiração.
Os ritmos circadianos são oscilações de aproximadamente 24 horas, e são parte
integrante da regulação de muitos processos fisiológicos no organismo como o ciclo
sono-vigília, a temperatura corporal, processos bioquímicos, o comportamento em
relação aos horários de alimentação, secreção de hormônios, metabolismo de drogas e
xenobióticos, a homeostase da glicose e a progressão do ciclo celular (Marques &
Menna-Barreto, 2003).
A ritmicidade circadiana é endógena e pode ser observada tanto nos procariotos
como nos eucariotos. Os animais, inclusive os humanos, isolados e sem a indicação de
pistas temporais continuam a expressar ritmicidade, porém com modificações no
período (Marques & Menna-Barreto, 2003). Nos humanos, quando os ciclos circadianos
são perturbados, seja pelos fatores genéticos ou pelos ambientais, podem ocorrer
desordens em diversos processos fisiológicos como, por exemplo, as síndromes nas
quais se observa um avanço (SFAVS) ou um atraso (SFAS) da fase do sono. Além das
síndromes, fatores ambientais, como a rápida mudança de fuso horário (Jet-lag) em
viagens transmeridionais, também provocam pertubações nos ritmos circadianos
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(Takahashi et al., 2008).
Desde os mais remotos tempos, os organismos vivos convivem com processos
ritmicos no ambiente. Em função da organização de nosso sistema solar, a Terra é
submetida à interação de forças de atração entre os diferentes planetas e os corpos
celestes. As interações da Terra com o Sol e a Lua, aliadas à inclinação natural do seu
eixo em relação ao Sol, resultam nos ciclos associados ao dia e à noite, com as
estações do ano, as fases da Lua e a oscilação das marés.
Relacionada à observação destes ciclos geofísicos, o adequado funcionamento
do sistema de temporização biológico permite uma sincronização e, portanto, a
harmonização com os ciclos ambientais, proporcionando uma capacidade antecipatória
para o organismo. Esta antecipação implica na organização e na disponibilização de
recursos, com a finalidade do organismo se preparar para os eventos e as atividades
necessárias para a manutenção da vida. A repetição e a alternância dos eventos na
natureza de forma organizada contribui para que, os animais e as plantas, mudem
conforme o clima, a hora do dia e as estações do ano.
Esta interação rítmica entre os organismos e o meio externo ocorre por meio dos
‘‘relógios biológicos’’. O conceito de relógios biológicos implica em um sistema de
temporização, auto sustentado e continuamente oscilante, ou seja, tem a capacidade
de gerar oscilação, mesmo na ausência de pistas ambientais, e é composto por
diversas estruturas e orgãos anatomicamente definidas. Em mamíferos pode-se dizer
que o oscilador mestre, que recebe a informação luminosa do claro/escuro ambiental,
se localiza no núcleo supraquiasmático (NSQ), que é um par de conglomerados
celulares que se localiza no hipotálamo (Moore et al., 2002). O oscilador mestre é um
dos grandes responsáveis pelo ritmo circadiano do ciclo sono-vigília, além de controlar
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outros ritmos como o da temperatura corporal, o da atividade/repouso e o de níveis
hormonais, através de projeções nervosas para outros núcleos do hipotálamo e outras
regiões do cérebro (Aston-Jones et al., 2001).
O relógio circadiano do NSQ pode funcionar de forma autônoma sem a
necessidade de algum estímulo externo, mas pode ser reajustado em função das
condições externas, em particular o ciclo claro-escuro, o mais importante Zeitgeber
para a espécie humana (Roenneberg et al., 2007). Zeitgeber é uma palavra alemã que
significa doador de tempo, que pode ser definida como as oscilações que ocorrem nos
ciclos ambientais capazes de sincronizar os organismos como, por exemplo, o ciclo
claro-escuro (Marques & Menna-Barreto, 2003).
A informação luminosa entra pela retina e, através do trato retino-hipotalâmico,
chega até ao NSQ. A resposta à entrada da energia luminosa na retina implica na
expressão de vários genes (Rusak et al., 1990), entre os quais alguns identificados em
várias espécies, incluindo a humana. Estes genes são essenciais para o processo da
manutenção e do arrastamento dos ritmos circadianos, e são denominados de “genes
relógio” (Bjarnason et al., 2001; Takahashi et al., 2008), sendo amplamente expressos
no Sistema Nervoso Central (SCN), e também em diversos outros tecidos do corpo
como tecido-específico. Embora o NSQ atue como o relógio central em mamíferos,
quando se considera a informação temporal dada pelo ciclo claro/escuro, muitas outras
regiões do cérebro e alguns tecidos não neuronais mostram ritmos circadianos que
podem ser independentes do NSQ. Apesar de cada célula possuir o seu próprio relógio
biológico, este é sincronizado especialmente pelo sistema de temporização, no qual o
NSQ tem um papel importante como o oscilador mestre que tem posição única como o
transdutor da informação luminosa ambiental (Barnard & Nolan, 2008; Bjarnason et al.,
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2001; Boivin et al., 2003; Cermakian & Boivin, 2003; Duffield, 2003; Liu et al., 1997;
Lowrey & Takahashi, 2000; Shearman et al., 2000; Zylka et al., 1998).
As primeiras evidências de que o ritmo circadiano poderia ser regulado,
geneticamente, foram mostradas por Konopka e Benzer (1971) nos seus estudos com
as moscas drosófilas, e por Feldman e cols. (1973) com o Neurospora Crassa.
Konopka e Benzer (1971) observaram que em algumas drosófilas mutantes a
ritmicidade circadiana estava alterada. Quando estas moscas eram submetidas ao
ambiente sem a presença de pistas temporais, ou seja, colocadas em livre-curso, foram
observadas três linhagens mutantes distintas para o fenótipo do ritmo circadiano de
atividade locomotora. Um fenótipo era arrítmico, um outro com período circadiano
endógeno curto (19h) e um terceiro com período longo (28h). Konopka e Benzer
batizaram o locus gênico responsável por estas alterações de period, tendo sido estas
descobertas o indicativo de que alterações no DNA poderiam causar alterações na
marcação do tempo biológico.
No estudo feito por Feldman e cols., em 1973,

os pesquisadores induziram

mutações no Neurospora Crassa e observaram que, nas cepas mutantes houve
alterações na ritmicidade circadiana. Tais cepas foram denominadas de “frequency
1,2,3”. Em escuro constante e a 25 Cº, a cepa selvagem teve a duração do período
para a formação de esporos de 24,0 +/- 0,4 horas, quando submetida às mesmas
condições a cepa mutante frequency-1 teve a duração do período para a formação de
esporos de 16,5 +/- 0,5 horas, a frequency-2 de 19,3 +/- 0,4 horas e a frequency-3 de
21,6 +/- 0,5. Os resultados obtidos indicaram que mutações poderiam afetar o
mecanismo básico de marcação do tempo neste fungo.
Em 1988, Ralph e Menaker publicaram o primeiro estudo sobre a regulação
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genética da ritmicidade circadiana em mamíferos. Realizando experimentos, com
hamsters, no seu laboratório, os pesquisadores observaram que um dos animais
apresentou uma ritmicidade circadiana diferente da dos outros. Quando este animal foi
colocado em livre-curso teve um período endógeno curto de atividade locomotora, e
uma sincronização anormal ao ciclo claro/escuro de 24 horas. Após sucessivos
cruzamentos, os pesquisadores

selecionaram da prole resultante três fenótipos

diferentes, cujo período endógeno variou, tendo os tempos médios observados sido de
20, 22 e 24,1 horas. Inicialmente, os autores denominaram esta mutação de mutação
tau, numa referência ao termo tau que, em cronobiologia, é utilizado quando se refere
ao período circadiano endógeno (Tau). A mutação foi caracterizada como uma mutação
que encurta o período circadiano endógeno (Ralph & Menaker, 1988). Doze anos
depois, em 2000, Lowrey e os seus colegas, em estudos com camundongos,
mostraram que a mutação descrita por Ralph em 1988 estava localizada no gene da
Caseína kinase1 épsilon (CKIε), uma importante enzima envolvida na fosforilação das
proteínas do relógio.
Os

estudos de Ralph e Menaker (1988) estimularam as investigações

moleculares sobre a ritmicidade circadiana dos mamíferos, as quais se desenvolveram
de forma bastante rápida a partir de então e, deste modo, contribuíram para a
identificação de importantes

genes participantes do sistema de temporização

circadiana.
Em 1994, Vitaterna e cols. publicaram um importante estudo

relatando, pela

primeira vez, a participação de um gene no sistema de temporização de mamíferos,
num

experimento especialmente desenhado para este fim. Utilizando-se agentes

mutagênicos como o N-ethyl-N-nitrosourea

(ENU), foram induzidas mutações

em
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camundongos, as quais resultaram em alterações na duração do seu período endógeno
e na perda da sua ritmicidade circadiana. Os animais heterozigotos mutantes foram
então cruzados e, na geração F2, se produziram três genótipos diferentes, indicando
que a mutação estava localizada em um único gene e que este, em mamíferos, poderia
ser o responsável por regular o comportamento circadiano de atividade/repouso. Este
gene foi denominado de gene Clock (do inglês, Circadian Locomotor Output Cycle
Kaput), sendo que nos camundongos se localiza no cromossomo 5, mas nos humanos
no 4 (Vitaterna et al., 1994).
Posteriomente, outros estudos abordando os genes relógio surgiram, e novos
genes foram descobertos e caracterizados como componentes deste complexo sistema
de temporização dos mamíferos, o qual participa efetivamente da regulação dos ritmos
circadianos (Pereira et al., 2009).
Na década de noventa do século XX, houve uma intensa busca do entendimento
sobre o mecanismo molecular do funcionamento da oscilação circadiana, o que resultou
na descrição de vários genes participantes. Em 1996, os genes Cry1 e Cry2 receptores
de luz azul em plantas, foram clonados no genoma humano (Hsu et al., 1996). Em
1997, Tei e cols. reportaram a presença do gene Per1 nos camundongos e nos
humanos (Tei et al., 1997). No ano seguinte, Takumi e cols. (1998) mostraram a
existência de mais um gene da família Period nos mamíferos, o gene Per2. Enquanto
as drosófilas tem somente um gene Per, como descrito inicialmente por Konopka em
1971, os mamíferos possuem três parálogos, descoberta que ocorreu no mesmo ano
da publicação da descoberta do gene Per2. O terceiro gene pertencente à família
Period foi clonado e caracterizado como um gene relógio em mamiferos, é conhecido
como Period 3, e parece desempenhar um papel bastante relevante na ritmicidade
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circadiana (Takahashi et al., 2008; Takumi et al., 1998; Zylka et al., 1998). Ainda no ano
de 1998, Zylka e cols. Identificaram mais um gene nos mamíferos o qual se denomina
gene Tim.
O gene Bmal1, também descoberto nessa mesma época (Ikeda & Nomura, 1997),
é um importante parceiro do gene Clock. Em 1998 foi demonstrado que as proteínas
CLOCK e BMAL se heterodimerizavam e formavam um complexo responsável por
ativar a transcrição dos genes Per1, Per2, Per3, Cry1 e Cry2. (Bunger et al., 2000;
Gekakis et al., 1998). Nos camundongos, Bunger e cols. (2000) demonstraram que, a
perda do domínio PAS no gene Bmal1, resultava em uma imediata e completa perda da
ritmicidade circadiana em escuro constante, e a atividade locomotora no ciclo claroescuro era prejudicada em condiçoes normais de luminosidade.
Os genes acima descritos possuem muitas características em comum, o que
permite caracterizá-los como “genes relógio”. Uma das principais características é que,
com a exceção do gene Clock, estes genes possuem um perfil notório de oscilação no
NSQ, o qual dura aproximadamente 24 horas. Além do mais, todos eles codificam
proteínas que possuem o domínio PAS (Per-Arnt-Sim), um domínio proteico que
permite a dimerização proteína-proteína. A presença do domínio PAS, nos mais
importantes genes relógio, sugere que o mecanismo de interação proteica é essencial
para o funcionamento do relógio circadiano. Além deste domínio, os genes Clock e
Bmal1 também possuem um domínio adicional, o (bHLH) basic-helix-loop-helix , pelo
qual estes genes podem se ligar à molecula de DNA (Shearman et al., 1999).
Lowrey e cols. (2000) propuseram um mecanismo de funcionamento do relógio
molecular nos mamíferos, em que os genes Clock, Bmal1, Per1, Per2, Per3, Tim, Cry1
e Cry2, interagem em uma alça de retroalimentação de transcrição e tradução, a qual
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dura aproximadamente 24 horas, que pela via negativa reprimem a transcrição dos
próprios genes.
De uma forma mais detalhada, pode-se descrever a participação destes genes
nas alças regulatórias da seguinte forma: o fator de transcrição CLOCK ( ou NPAS2) se
dimeriza com a proteina BMAL1 e forma o heterodímero CLOCK-BMAL1. Este
complexo tem a capacidade de se ligar ao DNA e age como um fator de transcrição dos
genes Per1,Per2,Per3,Cry1,Cry2, resultando em altos níveis destes transcritos. No
citoplasma as proteínas sintetizadas PER e CRY dimerizam-se e, ao atingir
determinados níveis, deslocam-se para o núcleo e interagem com o complexo CLOCKBMAL1, reprimindo a transcrição de seus próprios genes, formando assim uma alça de
retroalimentação negativa. Quando o complexo repressor PER-CRY é degradado, o
complexo CLOCK-BMAL1 é liberado para ativar um novo ciclo de transcrição. Essa alça
autoregulatória de transcrição-tradução-inibição dura aproximadamente 24 horas
(Figura 1).
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Figura (1) O mecanismo do relógio biológico molecular consiste em um conjunto de genes relógio composto por
alças de transcrição e tradução. Nos mamíferos o relógio biológico molecular é formado por um circuito primário de
retroalimentação negativo que inclui os genes Clock, Bmal1, (e a proteína PAS), homólogo Per1, Per2, cryptochromo
Cry1 e Cry2. Nas proteínas CLOCK e BMAL1 estão os domínios PAS e o domínio helix-loop-helix que contêm os
fatores os quais ativam a transcrição dos genes Per e Cry. As proteínas resultantes, PER e CRY, se
heterodimerizam, se translocam para o núcleo e interagem com o complexo CLOCK-BMAL, inibindo a transcrição
dos seus próprios genes. Após um período de tempo, o complexo repressor PER-CRY é degradado, e o complexo
CLOCK-BMAL1 pode então ativar um novo ciclo de transcrição.
A alça de retroalimentação auto-regulatória secundária é composta pelo gene Rer-erbα, o qual tem como alvo
direto o complexo ativador de transcrição CLOCK-BMAL1. A proteína REV-ERBα reprime a transcrição do gene
Bmal1, e compete com ROR (retinoic acid-related orphan receptor) para se ligar aos elementos de resposta (RREs)
na região promotora do gene Bmal1. Além disto, ativadores e repressores de transcrição, modificação pós-tradução
e degradação de proteínas do relógio molecular são passos crucias para determinar a periodicidade circadiana. As
enzimas Caseína Kinase1 δ (CSNK1D) e ε (CSNK1E) fosforilam as proteínas PER e CRY. Um dos papéis da
fosforilação é, direcionar as proteínas do relógio molecular para a poliubiquitinização e a degradação pela via
proteossômica 26S. Os complexos ligase ubiquitina β-TrCP1 e FBXL3 E3 estão respectivamente envolvidos no
direcionamento para, degradação das proteínas PER e CRY. As siglas a seguir estão descritas entre parênteses.
CCG (genes controladores do relógio); CREB (cAMP elemento de ligação resposta); E-box (seqüência consenso
CACGTG/T); MAPK ( proteína quinase ativadora de mitogenese); SCF, SCF (E3 ubiquitina ligase); Ub ( ubiquitina)
(Figura e texto adaptado da revisão: Takahashi 2008).
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Além da alça primária existem outras alças secundárias que funcionam como
auxiliares. Recentemente foram descobertos novos genes compondo estas alças, os
quais estão envolvidos na ritmicidade circadiana, são eles, o Dec1, o Dec2, o Rora e o
Rev-erbα (Honma et al., 2002; Preitner et al., 2002; Sato et al., 2004; Takahashi et al.,
2008). O relógio é estabilizado por dois receptores nucleares orfãos, o gene Rev-erbα,
descrito como o mais importante regulador negativo na transcrição do gene Bmal1, e o
gene Rora, identificado como um ativador da transcrição do gene Bmal1 dentro do
Sistema Nervoso Central, os quais exercem função oposta sobre a expressão do gene
Bmal1 (Preitner et al., 2002). Estes genes são importantes na expressão do gene
Bmal1 e na consolidação da atividade locomotora diária (Sato et al., 2004).
Os genes Dec1 e Dec2 formam a quinta família dos genes relógio e são
reguladores do relógio molecular. Nos camundongos, eles agem como fatores de
transcrição basic-loop-helix que reprimem a indução da ativação do gene Per1 pelo
heterodímero CLOCK/BMAL1, por meio da direta interação proteína-proteína com o
BMAL1 e/ou competição pelos elementos E-box (Honma et al., 2002).
A expressão dos genes Per1, Cry e Bmal1, é ritmica, ocorrendo variação dos
níveis de mRNA ao longo das 24h do dia. Já o Clock não é rítmico e o seu nível de
mRNA permanece estável (Bjarnason et al., 2001; Shearman et al., 1999). Uma vez que
estes genes são parte importante na maquinaria dos relógios circadianos celulares, o
mau funcionamente de alguns deles contribui para prejuízo nos ajustes necessários do
relógio (Pereira et al., 2009), levando a um avanço ou a um atraso no tempo biológico.
Alterações no comportamento da ritimicidade são observadas nos mais diferentes
organismos, desde os unicelulares até aos humanos. Existem diversos relatos na
literatura mencionando que mutações nos genes relógio, tanto em humanos como em
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animais de experimentação, podem causar uma regulação circadiana alterada, exibindo
fenótipos dos mais variados, desde períodos endógenos mais curtos ou mais longos até
a perda total da ritmicidade (Archer et al., 2003; Ebisawa et al., 2001; Lowrey et al.,
2000; Preitner et al., 2002; Ralph & Menaker, 1988; Shearman & Weaver, 1999;
Vitaterna et al., 1994).
Conceitualmente, o termo mutação pode ser explicado como sendo o processo
pelo qual os genes mudam de uma forma alélica para outra, portanto, os genes sofrem
mudanças na sua sequência de bases ao passar de uma geração para outra. As
mutações podem ser detectadas tanto no nível do DNA quanto no fenotípico, porém
não obrigatoriamente uma mutação leva a uma alteração fenotípica (Beiguelman, 2008;
Ridley, 2006).
Uma mutação gênica ou mutação pontual ocorre quando há mudanças no alelo
de um gene, alterando-o para outro diferente. A mudança ocorre dentro de um único
gene e está em um loco cromossômico (“ponto”), no qual uma base (púrica ou
pirimídica) é trocada por outra na seqüência do DNA.

O efeito de uma mutação

pontual depende do tipo de troca da base. Existem as mutações sinônimas ou
silenciosas, nas quais há uma mudança da base nitrogenada no nucleotídeo, porém
não há mudança de aminoácido codificado e não há efeito sobre a seqüência da
proteína. Também existem as mutações pontuais não-sinônimas ou significativas, que
são as em que ocorre a alteração do aminoácido codificado. Este último tipo de
mutação tem maior potencial para causar efeito sobre a função da proteína. Além das
mudanças de uma única base, existem também as mudanças de segmentos nos
nucleotídeos, um exemplo é o VNTR (Variable Number Tandem Repeat), que é uma
seqüência de bases que se repete no gene. As inserções ou as deleções são a adição
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ou a remoção de um ou mais pares de nucleotídeos. Quando estas ocorrem dentro de
seqüências que codificam proteínas, pode haver mudanças na matriz de leitura do
gene. O códon de iniciação no mRNA marca o filamento de leitura. Após o códon de
iniciação, outros são lidos como grupos sucessivos não superpostos de três
nucleotídeos. A adição ou a deleção de um nucleotídeo, em geral, muda a matriz de
leitura, alterando todos os aminoácidos codificados por códons após a mutação, o que
pode causar efeitos drásticos sobre o fenótipo. Em nível diferente ocorre a mutação
cromossômica, quando segmentos de cromossomos, cromossomos inteiros ou até
mesmo grupos inteiros de cromossomos se alteram (Beiguelman, 2008; Griffiths et al.,
1996; Ridley, 2006).
Existem relatos que, nos roedores, mutações nos genes relógio estão associadas
ao ritmo circadiano da atividade locomotora alterada (Ralph & Menaker, 1988). Em
alguns casos, a mutação ou a deleção de um gene relógio conduz a um período em
livre-curso, menor ou maior, do que o observado nos animais controles (Lowrey et al.,
2000; Preitner et al., 2002; Shearman & Weaver, 1999; Vitaterna et al., 1994). Em
outros casos, a mutação conduz para a completa arritmia quando os animais são
mantidos no escuro constante. Isto é observado tanto em ratos knock-out Bmal1
(Bunger et al., 2000) quanto em duplos mutantes Per1/Per2 e Cry1/Cry2 (Bae et al.,
2001). Como mutações em camundongos têm profundos efeitos na ritmicidade
circadiana, (Barnard & Nolan, 2008), espera-se que, nos humanos, mutações nos
genes relógio também possam dar origem a perturbações do ritmo circadiano. Várias
síndromes têm sido descritas e, em alguns casos, demonstrado que há uma ligação
com polimorfismos nos genes relógio (Toh et al., 2001; Xu et al., 2005).
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Alguns estudos mostram que, nos humanos, variações funcionais como mutações
e polimorfismos nos genes relógio estão associadas aos fenótipos circadianos, em
especial, a preferência diurna (“matutinidade e vespertinidade”) e as síndromes que
causam alteração na fase do sono, além de distúrbios de humor. Num estudo de
Ebisawa e cols. (2001) foi observada uma associação de um haplotipo no gene PER3
com a SFAS. Nos humanos, um polimorfismo pertencente a este haplotipo, o VNTR no
éxon 18, foi associado a alterações na estrutura do sono e ao desempenho de um
modo geral (Viola et al., 2007). Carpen e cols. (2006)

associaram o polimorfismo

T2434C no gene PER1 à preferência diurna extrema (SFAS). Toh e cols. (2001) nos
seus estudos, relataram haver uma associação de polimorfismos com fenótipos
circadianos em mais um gene pertencente à família Period, o gene PER2, o qual foi
associado com a síndrome da fase avançada do sono (SFAVS). Katzenberg e cols.
(1998) relataram uma associação do polimorfismo T3111C no gene CLOCK com a
vespertinidade. O mesmo polimorfismo, estudado por Katzenberg, foi associado à
desordem bipolar I e à esquizofrenia por outros autores (Mansour et al., 2006; Takao et
al., 2007). Takano e cols. (2004) associaram o polimorfismo S408N na enzima Caseína
Kinase I Epsilon (CKIε) aos distúrbios do ritmo circadiano do sono. Em um outro estudo,
Xu e cols. (2005) descreveram que a mutação T44A no gene Caseína Kinase I Epsilon
(CKIε) estava associada à síndrome da fase avançada do sono (SFAVS). A enzima
Caseína Kinase I Épsilon tem a importante função de fosforilar as proteínas do relógio
molecular, desempenhando um papel central na ritmicidade circadiana.
Ao longo de vários anos de pesquisa sobre os genes relógio, têm sido publicados
diversos estudos, realizados em diferentes laboratórios, utilizando como amostras os
mais variados grupos étnicos. Todavia, além do objetivo principal dos estudos, um dado
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relevante chama atenção, pois observam-se diferenças significativas nas frequências
genéticas que, por sua vez, geram dados conflitantes de associação com os fenótipos
circadianos nos asiáticos e nos caucasianos. Por exemplo, um locus polimórfico em um
grupo étnico tem sido reportado como sendo não polimórfico ou como tendo uma
frequência alélica muito diferente em um outro (Castro et al., 2008; Hohjoh et al., 2003;
Pereira et al., 2005; Takano et al., 2004).
Um típico exemplo destas diferenças entre os caucasianos e os asiáticos é o
polimorfismo T3111C do gene circadiano CLOCK. No presente estudo, ao se analisar
as frequências alélicas, mencionadas em cinco estudos publicados que foram
realizados em diferentes laboratórios, observou-se que as frequências eram similares
intra grupo, tanto nos caucasianos como nos asiaticos, porém diferentes entre os
grupos (Katzenberg et al., 1998; Mishima et al., 2005; Pedrazzoli et al., 2007; Robilliard
et al., 2002; Takao et al., 2007). Takano e cols. (2004), utilizando uma amostra da
população japonesa, descreveram uma associação do polimorfismo S408N no gene
CKIε com a SFAS, mas este polimorfismo praticamente não foi observado em uma
amostra brasileira predominantemente caucasiana (Castro et al., 2008). Mais
especificamente, enquanto Takano e cols. (2004) observaram uma frequência de 0.12
para o polimorfismo N408 na população japonesa, Castro e cols. (2008) notaram que,
na população brasileira, a frequência era de 0.007, mostrando que este polimorfismo é
muito raro nesta população.
Outro importante gene é o PER3, o qual pertence à família Period e desempenha
um papel central na maquinaria molecular do relógio biológico (Zylka et al., 1998).
Repetidamente, têm sido reportados polimorfismos neste gene, associados aos
fenótipos circadianos e à SFAS (Archer et al., 2003; Ebisawa et al., 2001; Jones et al.,
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2007; Pereira et al., 2005). A região codificadora do gene PER3 contém um VNTR no
éxon 18, com quatro ou cinco cópias de 54 pares de base (pb), (figura 2), o qual foi
associado a fenótipos circadianos (Archer et al., 2003; Ebisawa et al., 2001), além de
outras desordens como o câncer da mama (Chen et al., 2005; Zhu et al., 2005) e a
dependência da heroína (Zou et al., 2008).

Figura (2). Esquema representativo da proteína PER3 humana. Nos domínios PAS A e B se ligam outras
moléculas PER. A seqüência de aminoácidos da região com 4 ou 5 repetições esta expandida na parte de
baixo da figura. As repetições estão numeradas de 1 a 5. Na primeira linha consta a seqüência com 5
repetições, e na segunda linha a de 4 repetições, a seqüência faltante é representada por traços. Figura
extraída do artigo Archer, 2003.

Há relatos de muitos estudos associando o polimorfismo VNTR no gene PER3
aos mais variados fenótipos, mas, assim como no gene CLOCK, quando se compara
as freqüências gênicas das diferentes etnias, observam-se grandes diferenças tanto na
freqüência alélica quanto na genotípica. Os estudos de Archer e cols. (2003) e Pereira
e cols. (2005) são um exemplo clássico para caracterizar tal diversidade genética no
gene PER3. No estudo de Archer e cols. (2003), o alelo de cinco repetições foi
associado à matutinidade e o de quatro à vespertinidade e à SFAS. Todavia, no
trabalho de Pereira e cols. (2005), uma inversão nos resultados chamou atenção, pois
ao contrário do observado no estudo de Archer, o alelo de cinco repetições foi

16
associado à SFAS, um cronotipo extremo da vespertinidade. Além destes dois estudos,
outras associações deste polimorfismo também mostraram que havia discrepância nas
freqüências. No trabalho de Zou e cols. (2008), realizado com uma amostra asiática, a
freqüência do alelo de quatro repetições foi significativamente maior do que a
observada nos trabalhos realizados com populações caucasianas como, por exemplo,
o estudo de Jones e cols. (2007).
Outros estudos com genes relacionados à ritmicidade circadiana também
mostraram diferenças nas freqüências gênicas. Um estudo feito por Hohjoh e cols.
(2003), com uma amostra de asiáticos, mostrou uma associação do polimorfismo
G619A no gene AA-NAT, um importante gene na via da síntese da melatonina, com a
SFAS. Todavia, este polimorfismo estava quase ausente numa amostra com
caucasianos (Pereira et al., 2007).
Uma explicação possível para estas diferenças nas frequências alélicas nestes
genes, nas diferentes etnias, é a adaptação daquelas populações a diferentes pistas
temporais ambientais e, como conseqüência, a seleção de variantes gênicas têm sido
descritas. Nas Drosófilas melanogaster associações entre variantes gênicas e
condições ambientais como luminosidade e temperatura. Sawyer e cols. (2006)
relataram haver um padrão de distribuição do polimorfismo de repetição Thr-Gly no
gene Per nas drosófilas, o qual é peculiar às diferentes regiões continentais, tendo
sugerido que estas variações seguiam um clina latitudinal, tanto nas amostras da
Europa e da África como da Austrália. Além disto, o estudo sugeriu que a seleção
térmica talvez tivesse contribuído para moldar os padrões continentais da variabilidade
do polimorfismo Thr-Gly no gene Per2, o que explicaria como a repetição surgiu nos
antepassados dos subgrupos de espécies da D. melanogaster, submetidas à pressão
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seletiva, inerente às diferentes condições ambientais. Em outro estudo (Costa et al.,
1992) descreveram a análise geográfica deste polimorfismo na Europa e norte da
África, tendo relatado que um padrão clinal bem definido, é observado ao longo do eixo
norte-sul (Figura 3).

Figura (3) Clina de latitude em genes relógio de Drosófilas. (Fig. extraída do artigo: Costa R, 1998)

Os genes relógio são parte importante no processo do arrastamento dos ritmos
circadianos para a sincronização às condições ambientais do ciclo claro/escuro, os
quais por si só, variam muito durante o ano de uma maneira dependente da latitude.
Portanto, é sugestivo que as variações nos genes relógio presentes nas diferentes
populações refletiriam forças seletivas atuando sobre as populações que vivem em
diferentes condições de luminosidade e, desta forma, contribuíram para a adaptação
regional e a evolução da espécie humana.
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O conceito de evolução pode ser definido como a alteração das freqüências dos
alelos pertencentes ao conjunto gênico da população estudada, ou seja, a
descendência com modificações ou alterações adaptativas da forma, da fisiologia e do
comportamento dos organismos ao longo de muitas gerações. Apesar da evolução
afetar os indivíduos, não são eles quem evolue, mas a população como um todo
(Beiguelman, 2008; Ridley, 2006).
A evolução de uma espécie está relacionada às mutações que ocorrem no DNA
no momento da reprodução celular. Estas mutações podem ser espontâneas ou
induzidas e ocorrer em qualquer célula, mas as mais importantes, para a teoria da
evolução, são as que se verificam na produção dos gametas e são passadas para a
prole,

podendo

provocar

alterações

fenotípicas,

gerando

indivíduos

que,

eventualmente, diferem dos seus progenitores. Tais alterações, em grande parte, são
provedoras da variabilidade genética que é submetida à seleção natural. O conceito de
seleção natural, segundo a definição de Darwin (1859), é a preservação das variações
favoráveis e a supressão das prejudiciais. Atualmente, pode-se definir como seleção
natural o processo pelo qual as formas dos organismos de uma população, que estão
mais bem adaptados ao ambiente, aumentam em freqüência, ao longo de uma série de
gerações, relativamente às formas menos adaptadas (Beiguelman, 2008; Ridley,
2006).
Além da seleção natural existem outros fatores evolutivos, como o fluxo gênico
das populações migrantes e a deriva genética, que são capazes de alterar as
freqüências gênicas. Também existem fatores que causam o aumento da homozigoze
como, por exemplo, o endocruzamento que, na espécie humana, é chamado de
casamento consanguíneo.
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A subdivisão da população em isolados pode contribuir para haver diferenças nas
freqüências gênicas. Os efeitos genéticos resultantes do isolamento dependem da
quantidade de indivíduos na população isolada. Nos grupos pequenos, o isolamento
tem efeitos evolutivos porque tais grupamentos não conseguem, segundo a lei de
Hardy e Weinberg, manter um equilíbrio estável da distribuição genotípica, mesmo
quando há ausência de migração, de mutação, de seleção ou de panmixia. Neste caso,
um gene com alto valor adaptativo pode desaparecer, ao passo que um outro com
baixo valor pode se fixar. Estas mudanças aleatórias nas freqüências gênicas entre as
gerações chamam-se deriva genética (Beiguelman, 2008).
As migrações propiciam o fluxo gênico e têm efeito evolutivo, pois são capazes
de promover alterações nas freqüências gênicas, tanto nas populações da qual
originam os imigrantes, quanto naquelas que os recebem. Além disto, nos pequenos
isolados genéticos também pode ocorrer outro fenômeno denominado de efeito
fundador (Beiguelman, 2008), o qual pode ser definido como o estabelecimento de uma
nova população por uns poucos fundadores originais, que contêm somente uma
pequena fração da variação genética total da população parenteral. Um único
indivíduo, altamente fecundo ou com descendentes muito fecundos, provoca a
predominância de um ou mais genes nos seus descendentes, mesmo que um desses
genes confira baixo valor adaptativo aos seus portadores (Ridley, 2006).
A origem do Homo sapiens ainda é motivo de grande especulação. Na literatura
especializada há relatos de que a espécie humana apareceu no planeta,
especificamente na África, por volta de 150 mil anos antes do presente e de lá se
espalhou pelo globo (Hubbe et al., 2003).
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Desde o surgimento da espécie humana na África, diferentes populações,
isoladas geograficamente umas das outras, foram expostas a inúmeros agentes
ambientais, os quais agiram como fatores de pressão seletiva natural, propiciando o
estabelecimento da diversidade genética (Handley et al., 2007).
A variação genética humana é muito influenciada pela geografia, com a
diferenciação genética entre as populações aumentando com a distância geográfica a
partir da África, e a diversidade intrapopulações diminuindo (Liu et al., 2006).
As “Clinas” podem explicar a maior parte da variação entre as populações
humanas. Conceitualmente, “Clina” significa mudança linear gradual em um caráter
como, por exemplo, a freqüência alélica, a diversidade genética intrapopulação ou a
diferenciação genética entre as populações (Handley et al., 2007). Portanto, o fato das
“clinas” poderem explicar a maior parte da variação humana, faz com que a
classificação das populações em etnias ou raças seja, talvez, um tanto arbitrária
(Cavali-Sforza, 1992).
As migrações para as novas regiões contribuíram, de forma importante, para o
processo evolutivo dos humanos. O conjunto inicial de genes sofreu mutações, contudo
estas ocorreram, com as populações, vivendo em diferentes localidades, submetidas a
diferentes

condições

ambientais,

gerando

novos

haplotipos,

com

cada

um

comportando-se como uma linhagem evolutiva independente (Figura 4) (Liu et al.,
2006).
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Figura (4) Os pequenos pontos azuis representam as populações, a hipotética origem do homem moderno é
representada por um grande ponto vermelho, as rotas de colonização são mostradas em vermelho e as
áreas intransponíveis com altitude média de 12.000 m são marrons. Figura extraída do artigo Liu H, 2006.

Os estudos genéticos abordando as patrilinhagens são aqueles nos quais são
feitas as análises dos polimorfismos exclusivos do cromossomo Y. Como somente os
filhos homens herdam este cromossomo, é possível saber se a contribuição genética
de determinada etnia em uma população veio por linhagem masculina ou feminina. Os
estudos filogeográficos, usando o cromossomo Y, baseiam-se na teoria de que todos
os haplotipos dos cromossomos Y, existentes hoje, derivam de um único haplotipo
ancestral, o qual estaria presente entre os primeiros Homo sapiens, e que ainda é
observado nos africanos do sul da África (Beiguelman, 2008)
Já o DNA mitocondrial (DNA presente nas mitocôndrias) determina a
matrilinhagem, a mãe passa este DNA tanto para os seus filhos como para as suas
filhas, mas esta informação é herdada somente pela linhagem feminina, uma vez que
ela é passada pelo óvulo. Tanto na patrilinhagem como na matrilinhagem não há a
troca dos genes com os outros cromossomos. Os genes são transmitidos às gerações
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seguintes em blocos (haplotipos). Estes permanecem inalterados nas patrilinhagens ou
nas matrilinhagens até que ocorra uma mutação. A identificação dos polimorfismos
nestes genes é de grande utilidade para a reconstrução da história das migrações de
populações humanas (Beiguelman, 2008; Carvalho-Silva et al., 2001)
Utilizando estudos de matrilinhagem e de patrilinhagem, Carvalho-Silva e cols.
(2002) classificaram os brasileiros como uma das mais heterogêneas populações do
mundo, resultado de cinco séculos de intercruzamentos étnicos. A população brasileira
consiste, principalmente, da miscigenação entre os portugueses e os nativos do Brasil,
misturados no decorrer da formação da sociedade brasileira com grupos africanos e,
mais tarde, no começo do século XX, com europeus, originários principalmente da Itália
e da Espanha, com sírios e libaneses, e com asiáticos oriundos principalmente do
Japão (Carvalho-Silva et al., 2001; Ribeiro, 2000).
Os estudos de Carvalho-Silva (2002) demonstraram que a imensa maioria
(aproximadamente 90%) das patrilinhagens dos brancos brasileiros é de origem
européia, enquanto a maioria (aproximadamente 60%) das matrilinhagens é de origem
ameríndia ou africana.
Do início até aos meados do século XX, a população brasileira sofreu um intenso
fluxo gênico resultado das migrações, em especial de asiáticos e de europeus. Estes
indivíduos eram oriundos de localidades com um clima completamente diferente do
Brasil e traziam uma informação genética fruto da adaptação de milhares de anos às
suas terras de origem.
Os efeitos das migrações entre as populações propiciam o fluxo gênico e têm
efeito evolutivo sobre as mesmas. No Brasil, ao princípio, o encontro das populações
de colonizadores e das nativas, e depois de outras populações, resultaram na
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miscigenação, gerando uma população com características genéticas próprias e
bastante interessantes para os estudos genéticos.
A intensa miscigenação conferiu à população brasileira um padrão peculiar de
diversidade genética. Além disto, esta população vive numa região tropical com
condições particulares de luminosidade. Num vasto país como o Brasil, a variação na
luminosidade pode ser considerada um efeito ambiental de grande importância do
ponto de vista evolutivo, principalmente na questão da adaptação, já que no decorrer
do ano há diferenças cruciais na insolação do norte ao sul e do leste ao oeste.
Embora a população brasileira tenha sofrido intensa miscigenação nos últimos
anos, o fato do fluxo migratório ser recente, torna possível estratificar amostras não
miscigenadas das populações que compõem a população brasileira, com a certeza da
origem étnica. Esta peculiaridade torna a população brasileira apropriada para estudos
genéticos, em especial os estudos sobre os genes relógio.
O presente estudo propôs-se analisar e comparar a freqüência alélica e a
genotípica de dois dos polimorfismos mais estudados no campo dos genes relógio, em
amostras populacionais de asiáticos e de caucasianos que vivem na cidade de São
Paulo.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos gerais
O presente estudo teve por objetivo investigar e comparar a freqüência dos
polimorfismos, o VNTR no gene PER3 e o T3111C no gene CLOCK, em duas
amostras populacionais de descendentes de asiáticos e de caucasianos que vivem no
Brasil. Com a intenção de descobrir pistas que pudessem contribuir para se construir
um novo pensamento, em relação ao processo evolutivo dos humanos relacionado aos
ritmos circadianos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os experimentos foram realizados no laboratório de Biologia Molecular do
Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. O estudo foi
aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP (Universidade Federal
de São Paulo) sob o nº 1471/07 (Anexo 1: aprovação do comitê de ética).
3.1 Sujeitos
Segundo um questionário de etnia, foram selecionados, 109 voluntários
classificados como asiáticos e 135 como caucasianos. A amostra foi constituída por
indivíduos de ambos os gêneros e com idade entre os 18 e os 90 anos, sendo todos
residentes na cidade de São Paulo.
3.2 Classificação Étnica
Os indivíduos foram visualmente observados quanto às suas características
físicas inerentes à sua origem étnica, tais como o tipo do cabelo, a cor da pele e o tipo
dos olhos. Foi aplicado um questionário de etnia, no qual o sujeito informou o país
onde ele, os seus pais e os seus avós paternos e maternos nasceram. (Anexo 2:
questionário de etnia). De uma amostra inicial de aproximadamente 500 indivíduos,
somente foram selecionados aqueles cujos ancestrais eram todos asiáticos ou
caucasianos, o que perfez um total de 109 asiáticos e 135 caucasianos. Tanto os
descendentes como os nascidos em um país estrangeiro foram igualmente
classificados como asiáticos ou caucasianos.
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3.3 Extração do DNA
O DNA foi obtido a partir de células da mucosa oral, utilizando-se uma escova
tipo “cytobrush” (Kolplast). A coleta foi feita esfregando-se a escova na parte interna da
bochecha por, aproximadamente, dez vezes de cada lado.
As amostras foram coletadas de todos os participantes no estudo, e o DNA foi
extraído com o kit comercial Illustra blood genomic Prep Mini spin Kit code28-9042-64,
GE Healthcare UK.
3.4 Genotipagem do polimorfismo VNTR no gene Per3
O polimorfismo VNTR no gene PER3 foi genotipado como descrito por Ebisawa e
cols. (2001) e Archer e cols. (2003). A reação da PCR (Polymerase Chain Reaction) foi
realizada em alíquotas de 25ul de volume final, sendo 4ul de DNA, 7,5 ul de água
ultrapura livre de dnase, 0,5 ul de primers (“foward e reverse”) e 12,5 ul do master mix
go taq green promega código M712B pronto para uso.
O DNA extraído das células da mucosa oral foi amplificado nas regiões de
interesse,

utilizando-se

os

primers

foward,

(5’-CAAAATTTTATGACACTACCA

GAATGGCTGAC-3’) e reverse (5’-AACCTTGTACTTCCACATCAGTGCCTGG-3’).
A reação da PCR foi 94ºC por 3 minutos, 38 ciclos; 94ºC por 45 segundos, 59 ºC
por 45 segundos, 72 º C por 1 minuto; 72º C por 5 minutos. Depois de amplificadas, as
amostras foram aplicadas em um gel de agarose a 1%, coradas com brometo de etídio
e foi feita uma corrida eletroforética por uma hora e trinta minutos. A leitura do gel foi
feita por um transluminador. Para o homozigoto de 5 repetições foram observadas
duas

bandas sobrepostas de 635pb, e para o homozigoto de 4 repetições duas
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bandas sobrepostas de 581pb. Já para o heterozigoto foram duas bandas uma de
581pb outra de 635pb.
3.5 Genotipagem do polimorfismo T3111C no gene CLOCK
A genotipagem do polimorfismo T3111C (RS 1801260) no gene CLOCK foi feita
pelo método da PCR em tempo real com o ensaio pronto para uso (Taqman Real Time
SNP Genotyping Assay da Applied Biosystems, nº C_8746719_20), utilizando-se o
equipamento Real Time Applied Biosystems modelo 7500.
3.6 Análise Estatística
Para a análise das freqüências alélica e genotípica do polimorfismo nos dois
grupos étnicos, foi utilizado o teste de χ2 com a correção de Yates. A distribuição
genotípica foi verificada para o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O valor de p foi 0.05.
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4. RESULTADOS
No presente estudo foi investigado o polimorfismo SNP T/C na posição 3111 no
gene CLOCK, e o VNTR no éxon 18 no gene PER3.

O VNTR no éxon 18 do gene

PER3 consiste em uma seqüência de 54 pares de bases, a qual se repete quatro ou
cinco vezes no gene. As combinações dos alelos de 4 e 5 repetições resultam nos
genótipos homozigoto com 4 repetições (4/4), heterozigoto (4/5) e homozigoto com 5
repetições (5/5).
Para se identificar os genótipos, utilizou-se a técnica da PCR (Polymerase Chain
Reaction), seguida da eletroforese em um gel de agarose com leitura pelo
transluminador. O padrão de bandas para o polimorfismo VNTR no gene PER3 na
genotipagem foi o seguinte: o genótipo homozigoto 4/4 aparece no gel de agarose
como duas bandas sobrepostas de 581 pares de bases, o heterozigoto 4/5 como uma
banda de 581 outra de 635 pares de bases e o 5/5 como duas bandas sobrepostas de
635 pares de bases (Figura 5).

700 pb
500 pb
Marcador de 1kb

4/5 4/4 5/5

Figura (5). Gel de agarose mostrando o polimorfismo VNTR no gene PER3, o heterozigoto está
representado por 4/5, indicando uma banda de 635 e outra de 581 pares de bases. Com 581 pares de
base se observa o genótipo homozigoto 4/4, e com 635 pares de base o 5/5. As bandas dos genótipos
de interesse estão situadas entre 500 e 700 pb no marcador de peso molecular o qual é de 1 Kb.
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Os resultados observados, quando se compararam os grupos o asiático e o
caucasiano, indicaram que existiam diferenças na distribuição dos genótipos 4/4, 4/5, e
5/5.
Na figura 6, que mostra o gráfico e a tabela da distribuição genotípica

do

polimorfismo VNTR no gene PER3, observa-se que, no grupo asiático, a freqüência
genotípica do homozigoto 4/4 foi de 0,74, enquanto no caucasiano foi de 0,47. Quanto
ao genótipo heterozigoto 4/5, a freqüência foi 0,23 no asiático e 0,43 no caucasiano. O
genótipo 5/5 é bastante raro nos asiáticos, pois a freqüência foi apenas de 0,03, ao
contrário dos caucasianos que tinham uma freqüência genotípica de 0,10. Na análise
estatística foi utilizado o teste de chi-quadrado, tendo-se obtido, quando se comparou
os grupos étnicos o asiático com o caucasiano, um valor de χ2 = 19.7 e p<0.0001, o que
mostrou que existia uma diferença significativa na distribuição genotípica do
polimorfismo VNTR no gene PER3.
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Tabela – Distribuição genotípica do polimorfismo VNTR no gene PER3

Grupo

4/4

Asiático*

(0,74) 81

(0,23) 25

(0,03) 3

Caucasiano

(0,47) 63

(0,43) 59

(0,10)13

4/5

5/5

Figura (6). Gráfico e tabela representativos da distribuição genotípica (4/4, 4/5, 5/5) do polimorfismo
2
VNTR no gene PER3 nos grupos étnicos, asiático e caucasiano. χ = 19.7 e p<0.0001.
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A frequência do alelo de quatro repetições foi maior no grupo asiático (0,86) do
que no caucasiano (0,69). Já a freqüência do de cinco repetições foi menor no asiático
(0,14) do que no caucasiano (0,31). O resultado do teste de chi-quadrado foi χ2 = 18.8 e
p < 0.0001, indicando que existia uma diferença estatisticamente significativa na
freqüência alélica entre os dois grupos (Figura 7).

100%

*

Cromossomos

80%
60%
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40%
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20%
0%
Asiáticos
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Tabela – Freqüência alélica do polimorfismo VNTR no gene PER3
Grupo

4-repetições

5-repetições

Asiático*

0,86

0,14

Caucasiano

0,69

0,31

Figura (7). Gráfico e tabela representativos da freqüência alélica do polimorfismo VNTR no gene
PER3, comparando o grupo étnico asiático e o caucasiano. χ 2 = 18.8 e P < 0.0001.
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O polimorfismo T3111C no gene CLOCK consiste em uma única troca de bases
(T para C), e a genotipagem foi feita utilizando-se ensaios de discriminação alélica pela
PCR em tempo real no equipamento Applied Biosystems modelo 7500 (Figura 8).

Figura (8). Esquema representativo da genotipagem pela técnica da discriminação alélica do polimorfismo T3111C
no gene CLOCK. Os losangos azuis correspondem ao genótipo homozigoto CC, os triângulos verdes ao
heterozigoto TC e os círculos vermelhos ao homozigoto TT. O x representa o branco da reação.

Em relação à genotipagem para o SNP T3111C no gene CLOCK se observou
que, no grupo asiático, a freqüência genotípica do homozigoto TT foi de 0,71 superior
ao caucasiano que foi de 0,50. Quanto ao genótipo heterozigoto TC, a freqüência
genotípica foi de 0,25 nos asiáticos e de 0,41 nos caucasianos. O genótipo C/C no gene
CLOCK também foi bastante raro nos asiáticos, pois a freqüência foi apenas de 0,04,
freqüência esta inferior à dos caucasianos que foi de 0,09. Na análise estatística foi
utilizado o teste de chi-quadrado, tendo-se obtido, quando se compararam os dois
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grupos étnicos, um valor de χ2

=

11.6 e p

=

0.003, o que indicou que existia uma

diferença estatisticamente significativa quanto à distribuição genotípica do polimorfismo
T/C (Figura 9).
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Asiáticos
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Tabela – Distribuição genotípica do polimorfismo T3111C no gene CLOCK.
Grupo

TT

TC

*

CC

*

Asiático*

(0,71) 78

(0,25) 27

(0,04) 4

Caucasiano

(0,50) 68

(0,41) 55

(0,09) 12

Figura (9). Gráfico e tabela representativos da distribuição genotípica (TT, TC, CC) do polimorfismo
T3111C no gene CLOCK nos grupos étnicos, asiático e caucasiano. χ2 = 11.6 e P = 0.003.

*
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Quando se compararam as frequências alélicas neste polimorfismo, observou-se
que a freqüência do alelo de T foi maior no grupo asiático (0,84) do que no caucasiano
(0,71). Já a freqüência do alelo C foi menor no asiático (0,16) e maior no caucasiano
=

11.0 e p = 0.0006, indicando que existia uma

diferença estatisticamente significativa nas freqüências alélica entre os dois grupos
(Figura 10).

100%
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(0,29). O teste de chi-quadrado foi χ2

Alelo T
Alelo C

40%
20%
0%
Asiáticos
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Tabela – Freqüência alélica do polimorfismo T3111C no gene CLOCK.
Grupo

T

C

Asiático*

0,84

0,16

Caucasiano

0,71

0,29

Figura (10). Gráfico e tabela representativos da freqüência alélica do polimorfismo T3111C no
gene CLOCK comparando o grupo étnico asiático e o caucasiano. χ2 = 11.0 e P = 0.0006.
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5. DISCUSSÃO
A análise dos resultados mostrou que, entre amostras populacionais de asiáticos
e caucasianos que vivem no Brasil, houve diferenças significativas nas freqüências
gênicas dos polimorfismos VNTR no gene PER3 e T3111C no gene CLOCK. A
frequência do alelo com 4 repetições no gene PER3 foi maior nos asiáticos do que nos
caucasianos. Semelhante ao polimorfismo no gene PER3, a freqüência do alelo T no
gene CLOCK também foi maior nos asiáticos do que nos caucasianos (Figuras 6, 7, 9 e
10).
Nos últimos anos, uma quantidade crescente de estudos, em uma variedade de
amostras populacionais tem mostrado associação entre polimorfismos nos genes
relógio e fenótipos circadianos (Ebisawa et al., 2001; Jones et al., 2007; Mansour et al.,
2006; Mishima et al., 2005; Takao et al., 2007; Viola et al., 2007). Os resultados destes
estudos mostraram que, em termos de predizer a adaptação temporal da fase
circadiana para as demandas sociais, existia um grande potencial para medicina
preventiva. Todavia, algumas associações descritas em populações asiáticas não
podem ser confirmadas em caucasianas muito provavelmente porque alguns destes
polimorfismos estão em freqüências muito baixas ou mesmo ausentes nos caucasianos
(Castro et al., 2008; Hohjoh et al., 2003). Os resultados do presente estudo
confirmaram, a existência de uma distribuição genotípica diferente, entre asiáticos e
caucasianos, dos dois polimorfismos mais estudados nos genes relógio.
Na sociedade moderna existe uma grande demanda temporal para a realização
de atividades ao longo das 24 horas do dia como, por exemplo, em relação às escalas
de trabalho e aos horários escolares. Desde que exista um amplo espectro de
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cronotipo, e que este esteja submetido às rígidas condições impostas pela sociedade
moderna quanto aos horários, é provável que o sistema de temporização dos humanos
entre

em

conflito

com

os

hábitos

da

sociedade,

implicando

na

possível

dessincronização deste sistema.
Esta dessincronização com a ordem temporal externa, e a conseqüente
dessincronização interna do sistema circadiano, pode contribuir significativamente para
o desenvolvimento de morbidades e de alterações no bem estar da saúde humana
(Takahashi et al., 2008).
A elucidação dos mecanismos circadianos nos humanos, a fim de que o cronotipo
individual possa ser mais facilmente avaliado, possibilitará adequação quanto à
ritmicidade circadiana, e contribuirá de forma importante para minimizar possíveis
problemas relativos à adaptação temporal dos indivíduos submetidos às demandas
sociais.
Em muitos organismos vivos, desde as cianobacterias aos fungos, às plantas e
aos animais, muitos processos fisiológicos e comportamentais apresentam variações
rítmicas. A função do relógio biológico é fornecer informação temporal para os
organismos, a fim de que respostas fisiológicas e ou comportamentais possam ser
coordenadas durante o ciclo claro-escuro, para se maximizar a adaptação ao meio
ambiente (Cermakian & Boivin, 2003; Marques & Menna-Barreto, 2003; Reppert &
Weaver, 2002). Contudo flutuações consideráveis na intensidade da luz e mudanças
sazonais da temperatura ambiente ocorrem ao longo do ano, em diferentes latitudes e
localidades (Nadkarni et al., 2005; Pereira et al., 2005). Tais regimes específicos de
luminosidade, inerentes a cada localidade, talvez tenham contribuído para a diversidade
dos padrões de polimorfismos, observados neste estudo nos genes relógio.
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As diferenças na freqüência alélica e na distribuição genotípica entre Asiáticos e
Caucasianos são observadas não apenas nos genes relógio, mas também em outros
polimorfismos étnico-específicos como, por exemplo, em estudos sobre resposta às
drogas em doenças reumáticas auto-imunes e diabetes tipo I (Ikari et al., 2006; Ikegami
et al., 2007; Mori et al., 2005; Sai et al., 2008). Mas além de puras diferenças étnicas
sem uma relação clara com um fator ambiental, os resultados obtidos estão
relacionados a um forte fator ambiental que regula a ritmicidade circadiana e, portanto,
poderia agir como uma força para a seleção desses polimorfismos; a saber, as
flutuações na intensidade luminosa, ao longo do ano dado pelo clina de latitude.
Com base nas conclusões do presente estudo, bem como nas de outros autores
(Ciarleglio et al., 2008; Cruciani et al., 2008; Nadkarni et al., 2005) e na história das
migrações do ser humano pelo mundo ao longo dos tempos, e levando em
consideração as características peculiares de insolação e de luminosidade inerentes
aos diferentes lugares na terra, questiona-se quais fatores contribuíram para que tais
variações genéticas se tornassem próprias de cada etnia, especialmente em relação
aos genes relógio.
Considerando que o fenótipo circadiano é resultado de uma forte interação entre o
meio ambiente e o organismo, e que um dos mais importantes Zeitgebers para os seres
humanos é o ciclo claro-escuro, seria lógico se pensar que diferenças na latitude
poderiam contribuir de maneira importante para a seleção de polimorfismos. A
distribuição sistemática de haplotipos étnico-específicos, nos genes relógio, poderia
representar respostas adaptativas aos diferentes fotoperíodos e às mudanças
climáticas sazonais que representam ritmos ambientais. Em estudos com a Drosophila
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melanogaster há relatos de associação de polimorfismos nos genes relógio com a clina
de latitude (Costa & Kyriacou, 1998; Costa et al., 1992; Sawyer et al., 2006).
Tem sido debatido se em genes relógio, nos humanos, há pressão seletiva ou não
sobre os polimorfismos. Em um estudo, realizado por Nadkarni (2005), o autor não
observou evidências de que, em humanos, a duração do dia ou a média anual de
insolação pudesse ter contribuído como pressão seletiva natural no polimorfismo VNTR
do gene PER3. Todavia foi observado um padrão genético diferente, associado a cada
etnia. Além disto, os autores descreveram freqüências invertidas para populações
aborígines da Austrália que vivem próximos à linha do Equador. Na maior parte das
populações o alelo com quatro repetições é mais freqüente do que o com cinco, mas
nessa população o com cinco é mais freqüente. Por outro lado, Cruciani e cols. (2008)
sugeriram que polimorfismos no gene PER2 talvez tenham sido influenciados pela
seleção natural.
Outro estudo abordando este tema é o de Ciarleglio e cols. (2008), em que cinco
amostras, de populações originárias de diferentes latitudes e ambientes, foram
analisadas para vários polimorfismos nos genes relógio. Os grupos selecionados foram
os seguintes: o afro-Americano, o europeu-americano, o han chinês, e os nativos da
Papua Nova Guiné e os do Gana. O estudo revelou uma diferença significativa entre
estas populações para as freqüências, genotípica, alélica e haplotipica nos genes
relógio, e sugeriu que as diferenças nos padrões de distribuição dos polimorfismos
entre os grupos poderiam ter sido um efeito da deriva genética ou, possivelmente, um
efeito de fundador, mas não pressão seletiva natural.
A característica nômade das populações humanas poderia ter contribuído como
um efeito mascarador da pressão seletiva natural, pois além de se deslocarem para
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lugares diferentes, essas populações estavam sujeitas à inserção de fluxos gênicos,
resultando em um novo padrão genético miscigenado. Por outro lado, não se pode
também deixar de considerar a possível plasticidade do sistema, que torna os
organismos capazes de se adaptarem a uma dada condição ambiental, mesmo sendo
eles pertencentes a grupos com diferentes perfis genéticos, os quais foram moldados
ao longo de milhares de anos em condições ambientais diferentes da original.
Na hipótese da plasticidade do sistema ser verdadeira, se poderia supor, então,
que um indivíduo que apresentasse um determinado padrão genotípico pouco
adaptável a um determinado local estaria sujeito a uma melhor adaptação a outro. Isto
implicaria na mudança do seu cronotipo quando ele se deslocasse para uma latitude
muito diferente daquela da sua origem, como no caso descrito por Gottesmann (2000)
em que um sujeito com SFAS, que morava em Paris, deixou de apresentar os sintomas
desta síndrome quando se mudou para o Rio de Janeiro.
Embora as conclusões de Nadkarni (2005) e Ciarleglio (2008) não confirmem que
as diferenças observadas na distribuição de polimorfismos nos genes relógio sejam o
resultado da pressão seletiva nas diferentes latitudes, deve-se ter em mente que foram
publicados apenas quatro estudos abordando diretamente o tema. Apesar da relevância
dos genes relógio num amplo espectro de processos biológicos, os estudos abordando
vários aspectos sobre o grau e a natureza das variações nesses genes, numa
população humana normal de diferentes origens e a possível correlação com as
diversas condições ambientais, têm recebido pouca atenção.
O presente estudo ressaltou a existência de um padrão diferente de distribuição
genotípica das etnias caucasiana e asiática, e sugeriu que pesquisas associando
fenótipos circadianos e polimorfismos em genes relógio precisariam ser analisados
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cuidadosamente. Mesmo que este padrão genético diferenciado, presente nos grupos
étnicos, não seja resultado de um amplo processo evolutivo, mas pura e simplesmente
decorrente de deriva genética, não se pode deixar de considerar a relevância destas
diferenças no que tange ao campo da medicina e aos aspectos sociais envolvidos.
Na ausência de pistas ambientais, os organismos expressam o seu período
endógeno (Tau). A duração do Tau varia entre as espécies, porém dentro da mesma
espécie, de acordo com a curva de Gauss, é distribuído normalmente. Nos humanos o
tamanho do Tau médio é ligeiramente maior do que 24 horas, ficando em torno de
24.24 +/- 0.22 (DP) horas. Algumas das diferenças observadas têm sido atribuídas à
idade, à estação do ano, e ao gênero (Smith et al., 2009).
Em um estudo recente, Smith e cols. (2009) observaram nos humanos, diferenças
étnicas na duração do período endógeno Tau, e no deslocamento da fase circadiana.
As diferenças nas frequências alélicas nos genes relógio, mostradas no presente
estudo, corroboram com as conclusões do estudo supracitado. Além disto, reforça a
hipótese, de que o relógio biológico molecular poderia funcionar de maneira
ligeiramente diferente, conforme o perfil de polimorfismos nos genes relógio que um
indivíduo carrega, perfil este, que fica evidenciado quando se analisam as diferentes
etnias.
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6. CONCLUSÃO
Diante das diferenças genéticas evidentes entre os grupos étnicos e considerando
que tais diferenças talvez possam ter implicações para a interpretação de resultados em
estudos de associação, sugere-se que variações étnicas em polimorfismos deveriam
ser avaliadas em detalhe, considerando-se a etnia, e que essas diferenças deveriam
ser incorporadas à investigação. Um entendimento de como seria esta relação entre o
perfil de variações nos genes relógio e o cronotipo seria de grande relevância, pois
poderia contribuir para a medicina preventiva em termos de potenciar a adaptação
temporal do indivíduo às demandas sociais em torno das 24 horas. Além disto, também
poderia ser de grande relevância em termos de esquemas terapêuticos, medicamentais
e de tratamento. Considerando que alguns genes relógio fazem parte do mecanismo
molecular da regulação da ritmicidade circadiana, como o período endógeno (Tau) (von
Schantz, 2008), a conclusão a que se chegou no presente estudo, indicou que, entre os
grupos étnicos, diferentes perfis de combinação de polimorfismos talvez resultem em
uma maneira diferente de

funcionamento do relógio biológico molecular. Portanto se

poderia perguntar: O relógio biológico dos asiáticos e dos caucasianos funciona de
maneira diferente?
Os estudos sobre os níveis e os padrões de variação nos genes relógio nos
humanos, contribuirão de forma bastante relevante para um melhor entendimento do
mecanismo evolucionário, o qual tem moldado esses padrões genéticos nas diferentes
etnias ao longo dos milhares de anos de evolução da espécie humana.
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7. 2 Questionário de Etnia
Q UE ST IO NÁRIO DE E TN IA - IDE NT IF ICAÇÃO DO V O L UNT ÁRIO
NO M E: _____ ______________ ______________ ______________ ______________ ________________ _
E -m ail: _____ _______________ ________________ _____________ ______________ ______________ _
1) O NDE V OC Ê NAS CEU ? ( CIDA DE/ES T ADO /PA ÍS ) _______________ ______________ ____________
2) CO M Q UA L G RU PO É T NICO A SE G UIR V O CÊ SE IDENT IF ICA M AIS?
Negr o
As iático
Índio
O utr o
Cauc asiano (branc o)
Des conhecido
Latino ( Venez uela, Peru, C olômbia, etc)
3) O NDE S UA M ÃE NA SC EU? (CIDAD E/EST A DO /P AÍS) _________ _____________ ______________ __
4) CO M Q UA L G RU PO É T NICO A SU A M ÃE S E IDE NT IF ICA MA IS ?
Negr o
As iático
Índio
O utr o
Cauc asiano (branc o)
Des conhecido
Latino ( Venez uela, Peru, C olômbia, etc)
5) O NDE S EU PAI N AS CEU ? (CIDA DE/ES T ADO /PA ÍS ) __ _______________ ______________ _________
6) CO M Q UA L G RU PO É T NICO SE U PAI S E IDE NT IFICA M AIS?
Negr o
As iático
Índio
O utr o
Cauc asiano (branc o)
Desc onhecido
Latino ( Venez uela, Peru, C olômbia, etc)
7) O NDE S UA AVÓ M AT E RN A NA SCE U? (CID ADE /E ST AD O /P AÍS) ____________ ______________ __
8) CO M Q UA L G RU PO É T NICO SU A AVÓ M AT E RNA S E IDENT IF ICA M AIS?
Negr o
As iático
Índio
O utr o
Cauc asiano (branc o)
Desc onhecido
Latino ( Venez uela, Peru, C olômbia, etc)
9) O NDE S EU AVÔ M AT E RNO NAS CE U? (C IDA DE/E ST ADO /PA ÍS ) _______________ _______________
10) CO M Q UA L G RU PO É T NICO S EU AVÔ M AT E RNO SE IDENT IF ICA M AIS?
Negr o
As iático
Índio
O utr o
Cauc asiano (branc o)
Desc onhecido
Latino ( Venez uela, Peru, C olômbia, etc)
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ABSTRACT
The Period 3 and Clock genes are important components of the mammalian molecular
circadian system. Studies have shown association between polymorphisms in these
clock genes and circadian phenotypes in different populations. Nevertheless, differences
in the pattern of allele frequency and genotyping distribution are systematically observed
in studies with different ethnic groups. To investigate and compare the pattern of
distribution in a sample of Asian and Caucasian populations living in Brazil, we
evaluated two well-studied polymorphisms in the clock genes: a variable number of
tandem repeats (VNTR) in PER3 and a single nucleotide polymorphism (SNP) in
CLOCK. The aim of this investigation was to search for clues about human evolutionary
processes related to circadian rhythms. We selected 109 Asian and 135 Caucasian
descendants. The frequencies of the shorter allele (4 repeats) in the PER3 gene and the
T allele in the CLOCK gene among Asians (0.86 and 0.84, respectively) were
significantly higher than among Caucasians (0.69 and 0.71, respectively). Our results
directly confirmed the different distribution of these polymorphisms between the Asian
and Caucasian ethnic groups. Given the genetic differences found between groups, two
points became evident: first, ethnic variations may have implications for the
interpretation of results in circadian rhythm association studies, and second, the
question may be raised about which evolutionary conditions shaped these genetic clock
variations.

Key words: PER3 gene; CLOCK gene; Circadian rhythms; Asian; Caucasian; Ethnic.

