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Resumo 
 
 

Os genes Periods (Per1-3) são importantes na geração da ritmicidade 
circadiana. Mutações nestes genes têm fortes efeitos sobre o ritmo circadiano 
e estão associados com distúrbios de sono em humanos. Dentre estes genes, 
o Per3 tem uma característica peculiar, a presença de uma repetição em 
tandem de número variável na região codificadora. Esta repetição em tandem 
está associada com o cronotipo (matutino / vespertino), com Síndrome da 
fase atrasada e homeostase do sono. Sabe-se que o tamanho dessas 
repetições em tandem varia entre espécies diferentes, sendo que cada 
repetição tem o tamanho de 54 nucleotídeos. No genoma de sagüi (Callithrix 
jacchus), esta região possui sete repetições, enquanto que em outros 
primatas, esta mesma região possui diferentes tamanhos e pode variar de 
três a cinco repetições. A caracterização e anotação do gene Per3 em outros 
primatas (como em Homo sapiens) já é bem conhecida, entretanto, tem-se a 
falta de caracterização e anotação completa do gene Period3 em Callithrix 
jacchus. Dado o cenário e fatores descritos, e considerando o organismo 
sagüi um primata de interesse para uso como organismo modelo em diversos 
estudos na área de ritmos biológicos, apresenta-se neste projeto a 
caracterização completa do gene Per3 em Callithrix jacchus. Nesta 
caracterização inclui: a definição de regiões de éxons e regiões de íntrons, 
pesquisa de polimorfismo, análise de neutralidade, identificação e análise de 
elementos transponíveis e RNA não-codificante, e comparação do 
comprimento da região de repetição em tandem entre os primatas do novo 
mundo. O gene Per3 em sagüi tem 74.739 pares de basess e tem uma 
pontuação de alinhamento de 77, quando alinhada com a seqüência do gene 
humano, e 97, quando alinhada com a seqüência de sagüi disponível na 
plataforma da Universidade da Califórnia Santa Cruz. Há três ilhas CpG e 20 
sítios de ligação de fatores de transcrição, identificadas por análises in silico, 
na região promotora deste gene em sagüi. Ainda foram identificadas 115 
inserções de elementos transponíveis no gene Per3, sendo os Long 
interspersed nuclear elements e os Short interspersed nuclear elements as 
classes dominantes. Sobre RNA não codificantes foram obtidos 102 possíveis 
candidatos por meio da predição feita via técnicas de bioinformática que usam 
a abordagem de análise comparativa com outros primatas. Na região da 
repetição em tandem, foram encontrados cinco polimorfismos de nucleotídeo 
único e quatro destes são não-sinônimos. Quando esta região de repetição foi 
examinada para se verificar polimorfismos de comprimento, apenas um sagüi 
(em oitenta) apresentou heterozigozidade (sete e seis repetições). Nenhuma 
repetição em tandem foi encontrada em mamíferos não-primatas. Em 
primatas do novo mundo existem variações no comprimento desta região de 
repetição que vão de duas a onze repetições. O seqüenciamento e 
caracterização do gene Per3 em sagüi permitirá a diversos outros futuros 
estudos comportamentais usando este animal como organismo modelo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como conseqüência da rotação diária de nosso planeta sobre seu eixo, a 

maioria dos organismos evoluiu adaptando-se a um ciclo dia-noite geofísico como 

um programa temporal determinado geneticamente (Schwartz & Meijer, 2004). Por 

isso, é possível encontrar muitos processos biológicos, das bactérias ao homem, 

que são rítmicos e asseguraram a sincronização com o dia solar, de 24 horas. Sinais 

ambientais como, por exemplo, mudanças temporais na intensidade da luz e 

temperatura, que se repetem periodicamente a cada 24h, são usados pelos 

organismos como pistas temporais para sincronização de processos fisiológicos e 

comportamentos ao ambiente. Alguns desses processos são controlados por fatores 

oscilatórios auto-sustentáveis que persistem na ausência das pistas temporais 

externas (Gachon et al., 2004). Este mecanismo de manter a temporalidade 

baseado em processos endógenos oscilatórios permite que os organismos 

antecipem mudanças ambientais diárias (Gotter & Reppert, 2001).  

A expressão da maioria dos processos bioquímicos e fisiológicos flutua 

temporalmente e alguns desses acontecem de acordo com um período constante. 

Ciclos que possuem um período de aproximadamente 24 horas são considerados 

circadianos (Gachon et al., 2004). Os sistemas de temporização circadianos são, 

talvez, os osciladores biológicos melhor caracterizados que existem em todos os 

organismos sensíveis à luz. Eles reconhecem o tempo local, dado pelo ciclo de 

rotação da terra e por outras pistas ambientais, e assim, contribuem para a 

regulação da homeostase e comportamento sazonal (Schwartz & Meijer, 2004). Em 

mamíferos, eles influenciam aproximadamente todos os aspectos da fisiologia e do 

comportamento incluindo ciclos de sono-vigília, locomoção, atividade cardiovascular, 

atividade endócrina, temperatura corporal, atividade renal, fisiologia do trato gastro-

intestinal e metabolismo hepático (Earnest et al., 2001; Gachon et al., 2004).  

Em mamíferos, o sistema circadiano possui três componentes importantes 

envolvidos na recepção, no processamento e no início da resposta do sistema: os 

olhos, o núcleo supraquiasmático (NSQ) e a glândula pineal, respectivamente. 

Estudos com culturas de neurônios e com transplantes indicaram que um dos 

componentes principais deste relógio endógeno está localizado no núcleo 

supraquiasmático que é formado por dois pequenos grupos de neurônios localizados 

bilateralmente na parte ventral do hipotálamo (Ralph et al., 1990; Klein et al., 1991).  
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 A informação luminosa é captada pelas células ganglionares da retina, que 

expressam o fotopigmento melanopsina, e é levada a região central do NSQ através 

da via retino-hipotalámica (Berson, 2007; Hankins et al., 2008). Estas células 

ganglionares fotossensíveis da retina (pRGCs) liberam o neurotransmissor glutamato 

e o peptídeo de ativação de pituitária adenilato ciclase (PACAP) em suas sinapses 

com o NSQ (Hannibal et al., 2002; Hannibal & Fahrenkrug, 2004) e ativam várias 

cascatas de sinalização intracelular, que incluem o óxido nítrico, proteína kinase A 

(PKA), proteína kinase G (PKG) e vias de MAP quinase, todas essas vias 

convergem sob o ativador transcricional CREB (do inglês: cAMP response element 

binding) (Meijer & Schwartz, 2003). CREBs ativados ligam-se a elementos que 

respondem ao AMPc (CRE) nos sítios promotores de genes envolvidos no 

funcionamento do relógio endógeno; Per1, Per2 e Dec1 (Albrecht et al., 1997; 

Honma et al., 2002). A ativação do CREB induzida pelo ciclo claro/escuro e a 

subseqüente síntese de proteínas destes genes relógio correspondentes resultam 

em uma supressão prolongada da atividade do dímero protéico CLOCK/BMAL1 

pelos complexos de proteínas PER, CRY e DEC. Esta supressão transcripcional do 

CLOCK/BMAL1, induzida pelo ciclo claro/escuro, permite o arrastamento do sistema 

de temporização molecular para o ciclo de luz local (Challet & Pevet, 2003), desta 

forma, caracterizando um mecanismo pelo qual os sinais ambientais, principalmente 

as condições geofísicas de claro e escuro, resultem em mudanças na expressão 

gênica que como conseqüência permitem ou atuam na sincronização de parâmetros 

fisiológicos e comportamentais a estas mesmas condições geofísicas.   

 Sinais neuronais e humorais, originados do NSQ, podem regular vias que 

controlam diversas funções fisiológicas. Estas vias são responsáveis pela 

coordenação apropriada da periodicidade de liberação hormonal, do ciclo sono-

vigília, do comportamento de alimentação e da termorregulação (Saper et al., 2005). 

O NSQ emite um sinal para a zona subparaventricular (sPVz) que é retransmitido 

para a região medial pré-óptica (MPO) para controlar a termorregulação. Da zona 

subparaventricular, também, parte outro sinal para o núcleo dorsomedial do 

hipotálamo (DMH), que controla a secreção de hormônios como a melatonina e o 

corticosteróide, através do núcleo paraventricular (PVN). O DMH também controla o 

ciclo sono-vigília através do hipotálamo lateral (LH), responsável pela vigília, e o 

núcleo pré-óptico ventro-lateral (VLPO), responsável pelo sono (Saper et al., 2005). 

(Figura 1). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_adenosine_monophosphate
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Figura 1. Esquema do NSQ e suas vias. A região ventromedial do NSQ recebe informações sobre o 

ciclo diário de claro/escuro através do trato retino-hipotalâmico (RHT). Tanto sinais neuronais quanto 

sinais humorais funcionam como sinais do NSQ para outras regiões do cérebro e periféricas. O NSQ 

emite sinais para a zona subparaventricular (sPVz) que são retransmitidos para a região medial pré-
óptica (MPO) para controlar o ritmo circadiano de temperatura do corpo. Outra projeção da zona 

subparaventricular, através do núcleo dorsomedial do hipotálamo (DMH), controla a secreção de 

hormônios diariamente através do núcleo paraventricular (PVN) e ciclos de sono-vigília através do 
hipotálamo lateral (LH) e núcleo pré-óptico ventro-lateral (VLPO). Figura traduzida de Takahashi et 

al. (2008).  
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A maioria das células periféricas do corpo também contém seus próprios 

osciladores circadianos com uma constituição molecular similar a dos neurônios do 

NSQ (Takahashi et al., 2008; Wulff et al., 2009). Existem evidências de fatores 

circulantes secretados pelo NSQ mediando os ritmos fisiológicos tanto no cérebro 

quanto nos tecidos periféricos (Antle & Silver, 2005). Esses fatores provavelmente 

são proteínas como TGFα (do inglês: transforming growth factor α), CLC (do inglês: 

cardiotrophin-like cytokine) e PK2 (do inglês: prokineticin 2) (Cheng et al., 2002; Li et 

al., 2006; Prosser et al., 2007). O sistema circadiano também recebe múltiplas 

informações dos tecidos periféricos. O resultado é um arranjo complexo de 

interações recíprocas as quais contribuem para a manutenção do período, da fase e 

da amplitude do ritmo de um fenótipo circadiano (Schibler, 2007). 

O mecanismo do relógio circadiano molecular exibe como função do ciclo 

claro-escuro, uma alternância de alças transcricionais e traducionais, positivas e 

negativas (Zylka et al., 1998; Reppert & Weaver, 2001), envolvendo vários genes 

conhecidos como genes relógio. Esses genes são altamente conservados entre os 

animais (Bell-Pedersen et al., 2005; Lowrey & Takahashi, 2004), e por esta razão, 

têm sido geneticamente e bioquimicamente estudados em vários organismos 

modelos como Drosophila,  neurospora e camundongo (Albrecht & Eichele, 2003; 

Froehlich et al., 2003; Roenneberg & Merrow, 2003; Staiger, 2002). 

Em mamíferos, dois destes genes relógio, Clock e Bmal1, codificam proteínas 

que são fatores de transcrição membros da família com domínios b-HLH (do inglês: 

Basic Helix-Loop-Helix) e PAS (do inglês: Period-Arnt-Single). As proteínas CLOCK 

(ou seu parálogo NPAS2) e BMAL1 formam um heterodímero que no núcleo celular 

ativa a transcrição de genes alvo contendo seqüências E-box na região promotora. 

Entre estes genes alvo para o complexo CLOCK/BMAL1 estão os genes relógio 

Period (Per 1, 2 e 3), membros parálogos da família de proteínas com o domínio 

PAS, e os Cryptocromos (Cry 1 e 2). As proteínas PERs e CRYs formam complexos 

heteromultidiméricos no citoplasma que se translocam para o núcleo, onde 

interagem com o heterodímero CLOCK/BMAL1 e bloqueiam a ação desses fatores 

de transcrição na transcrição dos próprios genes Per e Cry (Kume et al., 1999). 

Como uma conseqüência, a concentração de RNA mensageiros e proteínas dos 

genes Cry, Per e outros genes ativados pelo CLOCK-BMAL1 diminuem. Durante a 

noite, os complexos PER-CRY são degradados e uma vez que os níveis de 

complexos PER-CRY são insuficientes para a auto-repressão, um novo ciclo de 
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transcrição dos genes Cry e Per inicia-se (Albrecht & Eichele 2003; Reppert & 

Weaver, 2002). Esta é a atividade transcripcional diária dos heterodímeros CLOCK-

BMAL1 que formam uma alça positiva de retroalimentação dos relógios circadianos 

moleculares de mamíferos. Isto é extremamente crítico no estabelecimento do ritmo 

circadiano e representa um importante ponto de regulação da atividade dos 

complexos CRY-PER. 

 O cessar da atividade transcricional do complexo CLOCK/BMAL1, mediada 

pelas proteínas CRY e PER, diretamente inibe a própria transcrição dos RNAm para 

CRY e PER estabelecendo a alça negativa de retroalimentação (Lowrey & 

Takahashi, 2004). Isto resulta em uma oscilação em antifase do RNA do gene Bmal1 

com os RNAs dos genes Per, que representa a cinética do relógio circadiano 

molecular, e como conseqüência, se estabelece um período de aproximadamente 24 

horas (Shearman et al., 2000).  

Alças adicionais estabilizam e regulam as propriedades de retroalimentação 

no núcleo. Uma segunda alça de retroalimentação negativa envolve o gene Rev-

erbA que é alvo direto do CLOCK/BMAL1. O produto deste gene reprime fortemente 

a transcrição do Bmal1 por se ligar no sítio RRE (do inglês: ROR response elements) 

presente no promotor do Bmal1. Outro fator de transcrição, o DBP PAR bZIP, 

modula a expressão do Per. Muitos outros componentes adicionais contribuem para 

a robustez deste circuito do relógio molecular como Dec 1, Dec 2, Timeless e E4bp4 

(Lowrey & Takahashi, 2004). Desses, os genes Dec 1-2 são reguladores negativos, 

enquanto o Npas2 é um regulador positivo que dimeriza com Bmal1 fora do NSQ 

(Lowrey & Takahashi, 2000; Rutter et al., 2002). Modificações pós-traducionais e 

degradação das proteínas dos genes relógio são passos cruciais para a 

determinação da periodicidade circadiana. A caseína kinase 1 delta  (CSNK1D) e a 

caseína kinase 1 epsilon (CSNK1E) são as principais  responsáveis pela fosforilação 

das proteínas PERs e CRYs  regulando a estabilidade destas proteínas após a 

transcrição, quando em heterodímeros (Eide et al., 2002; Eide & Virshup, 2001; Lee 

et al., 2001); ou orientando para poli-ubiquitinação e para a degradação via 

proteosomal 26S, quando estas proteínas não formam dímeros. Os complexos de 

ubiquitina ligase β-TrCP1 e FBXL3 E3 estão implicados na segmentação das 

proteínas PERs e CRYs, respectivamente, para degradação (Takahashi et al., 

2008). Em camundongos, por exemplo, uma perda de função da proteína FBXL3 

leva a uma estabilização das proteínas CRYs, que por sua vez leva a uma repressão 
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parcial transcricional dos genes Cry e Per levando a um fenótipo circadiano de 

período longo (~ 26 h) (Maywood  et al., 2007; Godinho et al., 2007). 

Mutações nos genes Per2, Clock, Cry1, Cry2 e Csnk1e são conhecidas por 

modularem os ritmos circadianos em hamsters e camundongos (King & Takahashi, 

2000; Lowrey et al., 2000); desse modo é provável que genes relógio mutados 

poderiam também, causar ritmos circadianos anormais em humanos (Lowrey et al., 

2000).  

Um dos ritmos circadianos mais óbvios em seres humanos é o padrão diário 

de sono e vigília (Ronneberg et al., 2003; Ronneberg et al., 2007). É característico 

do sono um padrão alternante de atividade neural que surge da interação de 

múltiplas regiões do cérebro, sistemas de neurotransmissão e hormônios 

moduladores. É classificado em sono paradoxal (ou REM) e não paradoxal (ou 

NREM). Após o início do sono um indivíduo passa lentamente pelos estágios 1 a 3 

do sono não-paradoxal e então ascende rapidamente a partir destes estágios para o 

sono paradoxal, que é acompanhada por uma diminuição drástica do tônus 

muscular, processo que caracteriza um ciclo de sono. Em adultos há 

aproximadamente de quatro a seis ciclos não-paradoxal/paradoxal por noite com 

uma duração entre 80 e 110 min (Krueger et al., 2008). O sono não-paradoxal é 

caracterizado pelo estado físico quiescente e ondas elétricas lentas de alta 

amplitude e sincronizadas no cérebro, medidas por meio do exame do 

eletroencéfalograma. O sono paradoxal pode ser distinguido do não-paradoxal pelo 

movimento dos olhos, atonia muscular e ondas elétricas rápidas e de baixa voltagem 

no cérebro medidas na superfície do escalpo (Zepelin 1989; Hobson, 2005; Zepelin 

et al., 2005).    

Segundo o modelo de regulação do sono, o período do ciclo sono e vigília é 

controlado por dois processos: um processo homeostático que está subjacente ao 

aumento da propensão de sono durante a vigília e sua dissipação durante o sono e 

um processo circadiano que determina o limite para comutação entre sono e vigília 

(Borbely & Achermann, 1999).  

O sono ocupa aproximadamente um terço de nossas vidas. A privação total 

de sono crônica pode ser fatal e mesmo a privação parcial pode ter sérias 

conseqüências para a saúde. A interrupção ou a redução do sono resultante do 

horário social altera a propensão do sono e tem um forte impacto na nossa saúde 

agravando, por exemplo, doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, depressão, 
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insônia e problemas de saúde mental, além de reduzir a imunidade, diminuir a 

cognição e tempo de reação e reduzir a motivação (Foster & Wulff, 2005; Wulff et al., 

2009). 

Além dos horários impostos pela sociedade atual o pouco tempo de 

exposição à luz natural também influencia na ruptura da fisiologia circadiana e sono. 

O enfraquecimento do acoplamento entre os sistemas de temporização celulares do 

mesmo tecido ou entre o NSQ e o resto do corpo pode levar a ruptura 

neuroendócrina e ritmos comportamentais relatados em perturbações do sono. 

Acredita-se que a perturbação dos sinais de sincronização poderia produzir uma 

dessincronização interna e poderia alterar a capacidade de responder aos estímulos 

externos, prejudicando o processo de arrastamento (Wulff et al., 2009).  

Alguns dos distúrbios de sono em seres humanos têm sido relacionados a 

alterações circadianas do sono. Estes distúrbios são conhecidos como Síndrome da 

Fase Avançada do Sono (SFAVS), Síndrome da Fase Atrasada do Sono (SFAS), 

distúrbio do sono-vigília diferente de 24 horas e distúrbio irregular do sono-vigília 

(Sack et al., 2007). Estudos genéticos de ligação e de associação têm sido 

realizados em um esforço para compreender as bases genéticas dos distúrbios de 

sono em humanos. 

As condições relativamente raras como a SFAVS e a SFAS têm sido descritas 

como extremos patológicos de preferência diurna e podem estar ligadas a um 

período endógeno () extremamente curto ou longo, respectivamente (Jones et al., 

1999); desse modo, pacientes com distúrbios de ritmo circadiano do sono não 

podem sincronizar seu ciclo sono-vigília para o horário social desejado e têm 

dificuldades em suas vidas em termos de adaptação aos horários sociais (Campbell 

et al., 1999). Recentemente, contribuições genéticas para o entendimento da 

patogênese da SFAVS e SFAS têm sido sugeridas por estudos de genética clínica 

(Jones et al., 1999; Ancoli-Israel et al., 2001).  

 Um pequeno avanço da fase do sono é freqüentemente encontrado na 

população (tipos matutinos), mas a SFAVS é um distúrbio pouco freqüente que 

resulta em um comportamento circadiano não usual. Esses indivíduos dormem e 

acordam mais cedo que o desejado (sono aproximadamente das 19:00 às 04:00 da 

manhã). A primeira mutação gênica, de caráter autossômico dominante, para essa 

síndrome foi descrita em 2001 em um dos principais genes relógio, o gene Per2. A 

mutação “missense” (A2106G) ocorre em um sítio de fosforilação, dentro de um 
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domínio do gene (Toh et al., 2001). Análises bioquímicas revelaram uma diminuição 

da fosforilação pela CSNK1E de um peptídeo contido neste sítio. Com base nesses 

resultados pensou-se que a diminuição da fosforilação das proteínas PER2 poderia 

estabilizar estas proteínas, o que levaria a um acúmulo prematuro de PER2 no 

núcleo da célula. Assim, como os níveis limiares, de complexos de proteínas PER, 

requeridos para a auto-repressão, eram alcançados mais rápidos que em indivíduos 

sem esta mutação, isto ocasionaria um encurtamento do período endógeno (Toh et 

al., 2001).  

Hoje se sabe que esta mutação co-segrega com a SFAVS (Takahashi et al., 

2008). Xu et al. (2007) mostraram que camundongos transgênicos, carregando a 

mutação S662G da proteína humana PER2, apresentaram uma inesperada redução 

do RNA mensageiro e da proteína PER2. Esta mutação afeta a regulação da 

transcrição dos genes Per2 de humano e de camundongo levando à diminuição das 

proteínas PER2. Assim, os níveis da proteína PER2 são inferiores em todos os 

momentos do dia e, na segunda metade do ciclo, o limiar da concentração desta 

proteína abaixa antes do tipo selvagem, levando a ativação da transcrição mais cedo 

que no camundongo selvagem e resultando em um período mais curto.  

A SFAS é o distúrbio mais freqüente entre os jovens. É caracterizado por 

persistentemente atrasar a hora do início do sono e do acordar (sono 

aproximadamente das 04:00 da manhã até meio-dia). Casos familiares de SFAS, 

embora raros, têm sido descritos sugerindo que uma herança Mendeliana poderia 

existir (Ancoli-Israel, et al., 2001). Vários estudos de associação da SFAS com 

variantes de seqüências dos genes relógio conhecidos têm sido relatados. Tanto 

estudos de associação significativa como estudos de falta de associação foram 

relatados entre o polimorfismo T3111C na região 3' UTR do gene CLOCK com SFAS 

e preferência diurna (Katzenberg et al., 1998; Iwase et al., 2002; Robilliard et al, 

2002). Outro estudo reportou que a substituição S408N na proteína do gene Csnk1e, 

que está em um possível sítio fosforoaceptor, pode ter um papel protetor no 

desenvolvimento da SFAS bem como no distúrbio do sono-vigília de não-24 horas 

(Takano et al., 2004). Um SNP na região 5' UTR do PER2 também foi associado à 

preferência matutina (Carpen et al., 2005). Em ambos os casos, as conseqüências 

funcionais dessas variantes não foram relatadas e, portanto, ainda não entendemos 

seu mecanismo. 

Uma das variantes de seqüências gênicas mais interessantes na família dos 
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genes Per é um polimorfismo de comprimento, um VNTR (do inglês: Variable 

Number in Tandem Repeat) no gene Per3 humano, no qual a unidade da seqüência 

repetitiva codifica 18 aminoácidos que se repetem quatro (alelo-4) ou cinco vezes 

(alelo-5). Cada uma das quatro ou cinco seqüências repetidas na proteína PER3 

abriga potenciais sítios de fosforilação. A fosforilação alterada da proteína PER3 

pode afetar as funções desta proteína, portanto, o decréscimo do número de 

aminoácidos disponíveis como substrato de fosforilação na variante mais curta 

poderia resultar num polimorfismo funcional nos efeitos dependentes da fosforilação, 

mas nenhum estudo foi realizado para verificar a fosforilação nestes sítios (Archer et 

al., 2003).  

O alelo-4 ocorre com maior freqüência em pacientes com SFAS japoneses 

(Ebisawa et al., 2001). Em uma amostra da população inglesa, Archer et al. (2003), 

mostraram que o alelo mais longo estava associado com matutinidade enquanto que 

o alelo mais curto, com vespertinidade e com SFAS. Em contraste com este achado, 

um estudo em uma população brasileira verificou que a freqüência do alelo mais 

longo foi maior em pacientes com SFAS (Pereira et al., 2005). Os últimos autores 

propuseram que a diferença na latitude das duas cidades estaria relacionada com os 

resultados obtidos, pois, latitudes diferentes estão diretamente correlacionadas a 

temperaturas, duração do dia (fotoperíodo) e intensidade solar consideravelmente 

diferentes ao longo do ano. Assim, isso poderia ter um papel no efeito do 

polimorfismo da proteína PER3 na SFAS e, portanto, a latitude que traz embutida 

variações sazonais no comprimento do dia deve ser levada em conta pelos 

organismos para a sincronização à luz ambiental (Pereira et al., 2005).  

O polimorfismo do VNTR do gene PER3 também pode contribuir na 

homeostase do sono; diferenças na estrutura do sono, na propensão de sono e no 

desempenho cognitivo durante privação de sono foram observadas entre os 

indivíduos que são homozigotos para o alelo mais curto ou mais longo, na população 

geral (Viola et al., 2007). O alelo mais longo mostrou efeitos como uma latência de 

sono mais curta, um aumento do sono de ondas lentas (sono profundo) e um 

aumento da atividade alfa durante o sono REM e vigília, em relação ao alelo mais 

curto. Indivíduos homozigotos para o alelo mais longo também mostraram maior 

comprometimento cognitivo durante e após a privação do sono (Groeger et al., 

2008). 

Assim, diante do exposto é conhecido que o gene PER3 possui um 
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importante papel no estabelecimento dos cronotipos e na SFAS, além de estar 

relacionado com a regulação homeostática do sono, mas o mecanismo pelo qual 

sua função se estabelece nestes fenótipos e processos ainda não está bem 

esclarecido. Também, não se sabe o mecanismo pelo qual o papel do polimorfismo 

de quatro ou cinco repetições no VNTR no gene PER3 humano se estabelece e 

como se dá, exatamente, a participação deste gene no estabelecimento da SFAS. 

Além disso, ainda é desconhecido porque a latitude pode possívelmente influenciar 

a expressão do Per3 o que por sua vez indica um papel chave deste gene na 

sincronização dos processos biológicos circadianos com o dia solar.  

É sabido que este polimorfismo de repetição, o VNTR, está presente no gene 

Per3 de outros primatas como chimpanzé, gorila, orangotango (Jenkins et al., 2005), 

porém, não se encontra em genes de ratos e camundongos e muito provavelmente 

nenhum outro mamífero; portanto, com a seqüência e a caracterização deste gene 

relógio em sagüi, ter-se-ia um modelo animal para se estudar tanto a genética 

circadiana, como a interação entre gene e comportamento circadiano.  

Desta forma, os estudos sobre o gene Per3, principalmente sobre a região do 

VNTR, têm mostrado a importância deste gene na regulação circadiana e 

homeostática do sono. O fato deste VNTR não existir em outros mamíferos não-

primatas cria a necessidade de um modelo de animal primata para o estudo mais 

aprofundado do papel deste gene que possa servir para possíveis aplicações na 

fisologia circadiana humana num futuro próximo. 

Os campos da genética, da genômica e do transcriptoma dos ritmos 

circadianos e do sono estão ajudando, ao poucos, a entendermos como funcionam 

essas características tão complexas. Estudos baseados em caso-controle, em 

famílias e em modelos animais são abordagens promissoras e tem revelado alguns 

genes com papel importante na regulação do ciclo sono-vigília (Naylor et al., 2000; 

Franken et al., 2000; Toh et al., 2001; Xu et al., 2007; Wulff et al., 2009).  

Estudos com modelos animais têm ajudado a compreender a fisiologia e a 

genética do sono e do sistema circadiano, bem como os problemas causados pela 

ruptura dos ritmos circadianos e a privação do sono. Primatas não-humanos podem 

ser um ótimo modelo animal devido ao fato de que a maioria destes animais 

possuem o hábito diurno e por serem geneticamente próximos ao homem (Hsieh et 

al., 2008). 

O sagüi (Callithrix jacchus), um pequeno primata neotropical, é um modelo 
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adequado devido ao seu alto valor científico, alto potencial reprodutivo e baixo custo 

de manutenção. Embora poucos estudos sejam encontrados sobre o sono e a 

atividade circadiana destes primatas, há alguns relatos do uso destes primatas como 

modelo animal para verificar a eficácia de medicamentos, e os efeitos destes no 

padrão de sono (van Vliet et al., 2006; Williams et al., 2006; van Vliet et al., 2008).  

Sri Kantha & Suzuki (2006) mostraram que o sono total (em um período de 24 

horas) de machos adultos de sagüis variou de 713 a 793 minutos, mas o intervalo de 

duração dos episódios de sono (na fase escura) variou de 21 a 52 minutos. Segundo 

estes autores, isto ocorre devido à vigilância que é uma característica adaptativa 

evolutiva crítica para evitar a predação. Crofts e colaboradores (2001) mostraram 

que, como o homem, o sagüi exibe ciclos de sono com fases alternadas entre não-

paradoxal (sono profundo e sono leve) e paradoxal. 

Com relação ao período de atividade dos sagüis, sabe-se que há uma 

correlação linear entre o fotoperíodo e a duração do período de atividade durante um 

dia longo (de 10 a 14 horas). Em dias mais curtos (fotoperíodos curtos), os sagüis 

também se mostram ativos durante o crepúsculo, enquanto que em dias mais longos 

foi observada uma fase de sono durante o final da manhã (Suchi & Rothe, 1999).  

Silva et al. (2005) mostraram que a luz sincronizou os ritmos circadianos de 

sagüis cegos e, portanto, o C. jacchus poderia ser um bom modelo animal para 

estudos de fotorecepção circadiana. Os sagüis cegos foram sincronizados com 

novos ciclos claro/escuro, quando a luz foi atrasada ou avançada por seis horas. 

Sob luz constante, os animais cegos apresentaram, em livre curso, um período de 

23,2 horas, enquanto que nos animais normais o período foi de 23,6 horas.  

Desse modo, o sagüi seria um belo modelo animal primata que poderia ajudar 

no entendimento da genética dos ritmos circadianos e do comportamento, tanto de 

primatas como de humanos, porém, nestes animais, quase não há estudos sobre a 

genética circadiana e genética do sono.  

Análises genéticas estão revelando uma extraordinária conservação no 

mecanismo que controla o comportamento do sono. Estes estudos sugerem uma 

origem filogenética antiga e levantam a possibilidade de que modelos genéticos 

animais podem revelar os mecanismos moleculares associados diretamente a 

regulação do ciclo sono e vigília (Allada & Siegel, 2008).  Assim, o estudo da 

seqüência do polimorfismo do VNTR do gene Per3 em outros primatas, não 

pertencentes à superfamília Hominoidea, poderia colaborar, também, para 
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esclarecer o papel deste polimorfismo na evolução dos mamíferos.  

Desta forma o presente estudo destaca o papel do gene Per3 na evolução 

primata e suas possíveis relações com comportamentos circadianos. 

É muito importante também compreendermos a função do gene Per3 e dos 

outros genes relógio na fisiologia dos órgãos periféricos. O padrão de expressão 

destes genes vai permitir que cada órgão seja capaz de responder aos estímulos 

fisiológicos que mudam ao longo do dia. Assim, qualquer alteração desta ordem 

temporal terá conseqüências fisiológicas (Young et al., 2001). 

Conhecendo os padrões circadianos de expressão gênica poderemos 

compreender os transtornos causados pela interrupção do ritmo circadiano, em cada 

tecido. Deste modo seria interessante verificar o padrão de expressão do gene Per3 

em diferentes tecidos de um modelo animal primata.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Este estudo foi realizado com o objetivo de caracterização molecular do gene 

Per3 do sagüi (Callithrix jacchus) e investigar, especialmente, em outras espécies 

primatas, a região do VNTR. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1- Seqüênciar e caracterizar a seqüência gênica do Per3 de Callithrix 

jacchus; 

2- Verificação da presença, nesta espécie, de polimorfismos no VNTR do 

gene Per3 como existe em humanos; 

3- Verificar a existência e a composição do VNTR em primatas do novo 

mundo e outros mamíferos em geral para tentar entender como se deu a 

evolução deste VNTR ao longo da evolução das espécies e para 

verificar em que espécie ocorreu a sua origem;  

4- Verificar a expressão do gene Per3 em tecidos periféricos de primata 

sob condições de claro escuro natural. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Biologia Molecular do Sono do 

Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 

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

0136/05. E as coletas de amostras de sague de animais silvestres foram autorizadas 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). 

 

 

3.1 Caracterização do gene Per3 de sagüi 

 
3.1.1 Amostras 

 

Amostras de tecido hepático foram obtidas de um único espécime de sagüi 

(Callithrix jacchus). Este tecido foi fornecido pelo Prof. Dr. Luiz Eugênio Araújo de 

Moraes Mello, do Departamento de Fisiologia da UNIFESP/EPM, de um animal do 

biotério de sagüis.  

Para verificação de polimorfismos na região do VNTR do gene Per3 foram 

usadas amostras de sangue de 79 espécimes fornecidas pelo Prof. Dr. Luiz Eugênio 

e também, pelo Prof. Dr. Jeferson de Souza Cavalcante e pelo Prof. Dr. John 

Fontenele Araujo, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde há 

um centro de primatas.  

 

 

3.1.2. Caracterização do cDNA do gene Per3 de sagüi 
 
 

3.1.2.1 Extração do RNA e do DNA genômico 

 

O RNA total foi extraído de tecido hepático de um indivíduo Callithrix jacchus 

(CJLAB), com Trizol (Invitrogen), segundo as instruções do fabricante. Os RNAs 

totais foram armazenados a - 80 oC até o momento do uso.  

O DNA genômico de cada Callithrix jacchus foi extraído de células brancas do 

sangue, ou de células hepáticas. A extração de DNA, no caso de células brancas, foi 
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realizada a partir de 0,5-1,5 ml de sangue que foi colocado em um tubo contendo 

EDTA 5%. O DNA foi extraído com método de extração com sal conforme protocolo 

padrão. Já a extração de DNA das células hepáticas, foi realizada com o Trizol 

(Invitrogen), através das instruções do fabricante. As amostras de DNA foram 

armazenadas a - 20 oC até o momento do uso.   

 

  

3.1.2.2 Síntese de cDNA 

 

A síntese de cDNA foi feita a partir dos RNAs totais, extraídos das células 

hepáticas, com  o SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-PCR e primer 

Oligo DT (Invitrogen), seguindo o modo descrito pelo fabricante. O cDNA foi 

armazenado à - 20 oC até o momento do uso. 

 

 

3.1.2.3 Amplificação do cDNA 

 

A estratégia utilizada para se obter primers para regiões do gene Per3 do 

genoma do sagüi, as quais não constavam de nenhum banco de dados do genoma 

à época do início do trabalho, foi alinhar as seqüências de cDNAs do gene Per3 de 

humano, chimpanzé e rato disponíveis na plataforma de genomas do Ensembl 

(Hubbard et al., 2009 - seq ref. ENST00000361923, ENSPTRT00000046803, 

ENSRNOT00000024932, respectivamente) com o programa de alinhamento de 

múltiplas seqüências ClustalW 1.82 (Thompson et al., 1994) e a partir de conjunto de 

seqüências que eram compartilhadas por estas três espécies desenhamos  primers 

que potencialmente amplificariam fragmentos do genoma do sagüi. Os conjuntos de 

primers foram desenhados em regiões onde houve total alinhamento (ou com 

pouquíssima variação – sem hiatos) entre as três seqüências ou foram desenhados 

a partir dos fragmentos do cDNA de sagüi conforme os dados da seqüência do 

cDNA iam sendo gerados e analisados.  

Os fragmentos do cDNA foram amplificados por PCR (do inglês: polymerase 

chain reaction) e os produtos foram analisados em gel de agarose 1% corado com 

brometo de etídio. Esses produtos amplificados foram seqüenciados através de 

seqüenciamento direto. Cada fragmento foi amplificado e seqüenciado três vezes de 
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modo a determinar com precisão a ordem de nucleotídeos das seqüências. 

 

3.1.2.4 Amplificação das extremidades 5´ e 3´do gene (Método RACE-

PCR) 

 

Como na época não existia a informação sobre o tamanho das extremidades 

5´e 3´do cDNA de sagüi utilizamos a metodologia de RACE-PCR (do inglês: rapid 

cloning of cDNA ends polymerase chain reaction;  kit FirstChoice RLM-RACE – 

Ambion, USA), segundo protocolo fornecido pelo fabricante, o que permitiu a 

obtenção de fragmentos destas extremidades. Para a obtenção do fragmento da 

extremidade 5´ o RNA total foi tratado com CIP (do inglês: Calf Intestine Alkaline 

Phosphatase) para a remoção do 5´PO4 de RNA mensageiro degrado, RNA 

ribossômico, RNA transportador e DNA. A estrutura cap, encontrada na extremidade 

5´ de RNA mensageiros intactos não foi afetada pelo CIP. O RNA resultante foi, 

então, tratado com TAP (do inglês: Tobacco Acid Pyrophosphatase) para a remoção 

da estrutura cap dos RNAs mensageiros intactos. Após estes tratamentos foi ligada 

uma seqüência de nucleotídeos que funciona como adaptador (5´RACE), de 45 pb, 

à população de RNAs intactos com a enzima T4 RNA ligase. O adaptador não se 

liga a um RNA desfosforilado, portanto somente os RNAs com a extremidade 5´ 

intacta foram aproveitados.  Durante a ligação, a maioria dos RNAs mensageiros 

inteiros adquirem a seqüência do adaptador na sua extremidade 5´. Uma reação de 

transcriptase reversa com primers randômicos e uma PCR nested (amplificação de 

uma seqüência interna de um fragmento previamente amplificado) são realizados 

com estes RNAs tratados para a amplificação do transcrito específico.  

Para o 3´RACE a primeira fita de cDNA foi sintetizada do RNA total usando 

um adaptador 3´RACE, fornecido pelo kit, que anela na cauda poli A dos RNAs. O 

cDNA foi, então, sujeito à PCR usando um primer que é complementar ao adaptador 

ancorado 3´RACE e um primer específico para o gene de interesse. A Figura 2, 

disponível no manual do kit, mostra um esquema destas técnicas. 
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Figura 2.  Esquema fornecido pelo FirstChoice RLM-RACE do procedimento de RLM-RACE para 

ambas as extremidades.  

 

 

3.1.2.5 Clonagem 

 

Como na técnica de seqüenciamento direto ocorre a perda dos nucleotídeos 

iniciais e finais, devido à baixa qualidade do seqüenciamento nestas regiões, optou-

se por realizar a clonagem destas extremidades antes do seqüenciamento. A 

clonagem dos fragmentos amplificados das extremidades 5´ e 3´ do cDNA do gene 
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Per3 foi realizada com o kit pMOS Blue (GE Healthcare). Os produtos da 

amplificação foram ligados a plasmídeos (pMOSBlue) e estes foram inseridos em 

bactérias competentes por choque térmico. As bactérias competentes cresceram, 

em meio SOC, em um agitador durante uma hora a 37 oC e posteriormente foram 

plaqueadas em meio LB sólido e mantidas a 37 oC overnight,  para que ocorresse o 

crescimento das colônias. As colônias positivas foram selecionadas e novamente 

colocadas para crescer, overnight, em um tubo com meio LB líquido a 37 oC. A 

extração dos plasmídeos foi realizada com o método de extração por lise alcalina. O 

produto foi armazenado à - 20 oC até o momento da reação de seqüenciamento. A 

etapa da clonagem foi realizada no laboratório do Prof. Dr. Maurício Martins 

Rodrigues, do Centro Interdisciplinar de Terapia Gênica – UNIFESP/EPM. 

 

3.1.2.6 Seqüenciamento e caracterização dos fragmentos amplificados 

 

As reações de seqüenciamento direto dos fragmentos do cDNA foram 

realizadas com 1 µl do produto da PCR com DYEnamic ET terminator cycle 

sequencing kit (Amersham Biosciences) em um seqüenciador automático, modelo 

ABI377 utilizando metodologia padrão. Para as seqüências clonadas, utilizou-se 1 µl 

do plasmídeo, diluído a 100 ng/µl.  

Ambas as fitas dos fragmentos amplificados foram seqüenciadas e após a 

obtenção das seqüências realizou-se uma análise no programa BLAST (do inglês: 

Basic Local Alignment Search Tool – Altschul et al., 1990) para a confirmação das 

seqüências em genomas primatas. Caso o fragmento comparado não alinhasse com 

o gene Per3 em primatas, este era descartado. Cada fragmento (fitas sense e 

antisense) foi amplificado e seqüenciado três vezes em reações isoladas e 

separadas no tempo para facilitar e dar mais acurácia e credibilidade a montagem 

das seqüências. Através do alinhamento, com ClustalW, das três seqüências sense 

do mesmo fragmento, ou da seqüência sense de um fragmento com o complemento 

reverso de sua seqüência antisense, foi possível montar a seqüência correta de 

cada fragmento. 

O cDNA de Callithrix jacchus foi caracterizado a princípio tendo como base os 

cDNAs de humano, chimpanzé, rato, e depois no final do trabalho também a partir 

de seqüências da própria espécie de sagüi, quando um rascunho desta seqüência 

se tornou disponível, no UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu/ - Rhead 

http://genome.ucsc.edu/
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et al., 2009), no final de 2008.  

 

3.1.2.7 Caracterização das regiões intrônicas do gene Per3 de sagüi 

 

3.1.2.7.1 Amplificação e seqüenciamento dos Íntrons 

 

Com o cDNA do Per3 isolado e seqüenciado, e tendo como base os genes de 

humano e de rato, foram estimados os éxons do gene Per3 no sagüi e, assim, 

desenhados primers que anelavam nas extremidades de dois éxons distintos para 

que, então, fosse possível amplificar a região não-codificadora entre eles. E quando 

a seqüência do contig2997, contendo o gene Per3 de Callithrix, se tornou disponível, 

no final de 2008, no UCSC Genome Browser Database passamos a utilizá-la como 

referência para o desenho dos conjuntos de oligonucleotídeos e para a confirmação 

e comparação dos fragmentos amplificados.  

Os fragmentos do gene foram amplificados por PCR utilizando-se a enzima 

Platinum Taq Polymerase High Fidelity ou a enzima Platinum Taq Polymerase 

(ambas Invitrogen). Após a amplificação os produtos foram analisados em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídio. Esses produtos amplificados foram 

purificados com o QIAEX II Gel Extraction kit e seqüenciados através de 

seqüenciamento direto. As reações de seqüenciamento foram realizadas de acordo 

com o protocolo para o seqüenciador MegaBACE 1000, utilizando o DYEnamic ET 

Dye Terminator Kit (com Thermo Sequenase™ II DNA Polimerase) código US81090. 

As seqüências foram analisadas pelo software Sequence Analyser utilizando o Base 

Caller Cimarron 3.12. 

Ambas as fitas dos fragmentos amplificados foram seqüenciadas e após a 

obtenção das seqüências realizou-se uma análise no BLAST para a confirmação das 

seqüências, conforme mencionado. Cada fragmento foi amplificado e seqüenciado 

três vezes para facilitar e dar mais credibilidade a montagem das seqüências. 

 

 
3.2 Análise bioinformática da estrutura gênica e dos elementos de regulação 

de expressão gênica a partir da seqüência obtida 

 

3.2.1 Montagem do contig do gene Per3 em sagüis 

http://www4.gelifesciences.com/aptrix/upp00919.nsf/Content/E929B1B9E6CDF964C12572590002D11C/$file/US81090_Rev_B_2006_WEB.pdf
http://www5.amershambiosciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/Products?OpenDocument&parentid=25020446&moduleid=163593
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Para a montagem da seqüência completa do gene a partir das seqüências 

geradas anteriormente nos seqüenciamentos do cDNA, extremidades 3`e 5` e 

regiões intrônicas foi usado o pacote de programas Phred/Phrap/Consed (não 

publicado, www.phrap.org). A partir de parâmetros padrões, foi feita a montagem 

com todos os fragmentos seqüenciados (éxons, íntrons e região promotora). Com 

base nos contigs resultantes da montagem, a análise manual foi feita para junção 

dos contigs em um único gene. 

 

 3.2.2 Identificação de Ilhas CpG 

 

Para a identificação de ilhas CpG foi usada a seqüência de 3 kb da 

extremidade 5´ do gene relógio Per3 de Callithrix jacchus. Para esta tarefa, foi 

utilizado o programa CpG plot/CpGreport do pacote EMBOSS (Rice et al., 2000) com 

parâmetros padrões.  

 

3.2.3 Identificação de potenciais sítios de ligação de fatores de transcrição 

 

Para a procura de seqüências de potenciais sítios de ligação de fatores de 

transcrição (TFBS) foi usado o programa TFSearch 1.3 (não publicado, 

http://www.rwcp.or.jp/papia/), com pontuação limiar padrão e vertebrados como 

classificação de subfilo.  

 

3.2.4 Presença de elementos transponíveis no gene Per3 de sagüi 

 

Para a análise de elementos transponíveis (TEs) foi usada a seqüência do 

gene relógio Per3 de Callithrix jacchus extraídas do projeto de seqüenciamento 

(parcial) deste genoma contida no UCSC Genome Browser 

(http://genome.ucsc.edu/), e convertida em uma seqüência de formato FASTA em 

agosto de 2009. Foi incluída, na seqüência FASTA, 3kb nas extremidades 5´ e 3´ do 

gene para incluirmos as regiões promotoras e de poliadenilação, respectivamente. 

  Para esta tarefa, o programa RepeatMasker 3.1.8 (não publicado, 

http://www.repeatmasker.org) foi utilizado para analisar a seqüência gênica e 

identificar as inserções de elementos transponíveis. Este programa utiliza a 

http://www.rwcp.or.jp/papia/
http://genome.ucsc.edu/
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biblioteca Repbase (Jurka et al., 2005; Jurka, 2000) de seqüências de repetição para 

alinhar e identificar os exemplares de TEs.  

Foram utilizados os seguintes parâmetros, no RepeatMasker, para pesquisar 

os TEs: "wu-blast", como o programa de busca; "slow" para obter uma pesquisa 0-

5% mais sensível que o padrão; "noslow" para não mascarar DNA de baixa 

complexidade ou repetições simples; "norna" para não mascarar pequenos RNAs 

(pseudo) genes; "primate" para indicar o clado da seqüência de entrada. Todos os 

alinhamentos com pelo menos 100 nucleotídeos (nt) foram analisados. Todos estes 

parâmetros evitam falsos resultados. 

As inserções de TEs foram mapeadas para cada região gênica. Para todas 

estas tarefas um script PERL foi desenvolvido para filtrar e otimizar a análise manual 

do resultado do RepeatMasker.  

 

 

3.2.5 Análise da presença de RNAs não-codificantes no gene Per3 de sagüi 

 

Seqüências dos genes relógios do Per3 dos genomas de humano (Homo 

sapiens) gi|121646992|, macaco Rhesus (Macaca mulatta) NC_007858 e chimpanzé 

(Pan troglodytes) NC_006468.2 foram extraídas do banco GenBank do NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) e as seqüências de orangotango (Pongo abelii) 

ENSPPYT00000002305 e gorila (Gorilla gorilla) ENSGGOT00000000587  foram 

extraídas do Ensembl. A seqüência de Callithrix jacchus (Contig2997.007) foi 

extraída do projeto de seqüenciamento (parcial) deste genoma contida no UCSC 

Genome Browser. O alinhamento múltiplo dos genes Per3 das diferentes espécies 

foi gerado usando o programa ClustalW  com parâmetros padrão.  

Para a predição dos candidatos a RNA não codificante (ncRNA) foi usado o 

programa RNAz, disponível no site: http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAz.cgi. Os 

alinhamentos feitos com o programa ClustalW serviram como informação de entrada 

para o RNAz. No script rnazWindow.pl utilizou-se os parâmetros window=120 e 

slide=40. Após, o programa RNAz foi executado para análise em ambas as fitas 

utilizando um cutoff de 0.5. Todos os resultados com p>0.5 foram analisados. 

A validação dos candidatos se deu através da busca por similaridade contra 

seqüências de RNAs já estabelecidas. Foram usados mais de oito milhões de 
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seqüências de ncRNA obtidos por meio de 25 bancos de dados de ncRNA descritos 

na literatura. Esses bancos de dados cobrem os mais variados tipos de RNAs em 

diversos organismos. Também foram usados os dados de ncRNA de Humano 

contido no UCSC Genome Browser (table - Evofold, RNA genes and sno/miRNA). 

Cada candidato foi comparado por meio de busca por similaridade a partir do 

programa WU-Blast usando os seguintes parâmetros: W=7, e-value 0.01 e filtro dust. 

Para análise da evidência estrutural, foram utilizados os modelos disponíveis 

no banco Rfam (Gardner et al., 2009) e o programa RNAfold 

(http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAfold.cgi). O banco de dados Rfam é uma 

coleção de famílias de RNA, representados por alinhamentos de seqüência múltipla, 

pelas estruturas secundárias e pelos modelos de covariância. O programa RNAfold 

foi usado para obter a energia livre e a estrutura secundária, dos ncRNAs, para 

análise do enovelamento da possível estrutura secundária. 

A identificação dos tipos específicos de RNAs foi realizada utilizado o 

programa snoReport (Hertel et al., 2008) e snoscan (Lowe & Eddy, 1999) para 

analisar possíveis snoRNA. Já os programas tRNAscan-SE (Lowe & Eddy, 1997) e 

Aragorn/BRUCE (Laslett & Canback, 2004) foram usados para identificar tRNA. O 

programa Aragorn também detecta tmRNA. Para identificação de microRNA usou-se 

os programas HHMMiR (Kadri et al., 2009), miRFinder (Huang et al., 2007), miR-

abela (Sewer et al., 2005) e TripletSVM (Xue et al., 2005). 

Para identificar potenciais falsos positivos, duas abordagens foram feitas. A 

busca por similaridade com o programa BLAST (Altschul et al., 1990) com base no 

banco de dados Swissprot, enquanto que o programa CPC (do inglês: Coding 

Potential Calculator) (Kong et al., 2007) foi aplicado para determinar a potencial 

evidência de falso positivo (região codificante ou não codificante). Candidatos 

determinados falsos positivos não foram eliminados, já que os mesmo podem ter 

sua expressão na fita complementar do DNA. 

 

3.3 Análise da Região do VNTR  

 

3.3.1 Verificação da presença de polimorfismo de comprimento no VNTR 

2.8.  

Para averiguar a presença de polimorfismos de comprimento no VNTR foi 

realizada a amplificação do fragmento, contendo o VNTR, de 390 pb, em amostras 
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de DNA de 80 animais. A amplificação foi realizada por PCR e os produtos foram 

analisados em gel de agarose 1%. 

 

3.3.2 Verificação da presença de SNPs na região do VNTR 

 

A busca por SNPs (do inglês: single nucleotide polymorphisms) na região do 

VNTR foi realizada por meio do seqüenciamento direto. Antes do seqüenciamento 

os fragmentos de DNA desta região foram amplificados por PCR, em 17 amostras de 

DNA de sagüis, e os produtos foram analisados em gel de agarose 1 % corados com 

brometo de etídio.   

As seqüências deste fragmento dos 17 animais foram alinhadas com a 

seqüência referência para este VNTR (AY827153.1) para a identificação de 

variações na seqüência de nucleotídeos. O teste Tajima´s D (Tajima 1989) do 

programa DNAsp 4.05.3 (Rozas et al., 2003) foi usado para verificar se esta região 

do VNTR é seletivamente neutra ou está sob seleção. Ainda, foi feito o teste dN/dS, 

com o programa Evolver1, a fim de analisar o modelo de seleção que está operando 

sob o VNTR. Como grupo externo foi usado a seqüência do VNTR de Callithrix 

geoffroy (sagüi-de-cara-branca). 

 

 3.3.3 Verificação da existência e a composição do VNTR em primatas do novo 

mundo e mamíferos em geral 

 

3.3.3.1 Espécies de primatas analisadas 

 

Foram analisadas amostras de DNA e RNA total extraídas de tecido 

sangüíneo de 33 macacos-prego (Cebus apella), dois sagüi-de-Goeldi (Callimico 

Goeldi), dois bugios (Alouatta), dois macacos-aranha (Ateles paniscus), um macaco-

barrigudo (Lagothrix lagothricha), dois macacos verde africano (Chlorocebus 

aethiops), um sagüi-de-cara-branca (Callithrix geoffroy), um sagüi-una (Sagüinus 

midas), um sagüi-imperador (Sagüinus imperator), um macaco-de-cheiro (Saimiri 

sciurus), dois macacos-da-noite (Aotus infulatus) e um sagüi-de-cara-suja (Sagüinus 

fuscicollis). Estas amostras foram coletadas no Núcleo de macaco-prego da UNESP 

                                            
1
 Script da tese de doutorado do aluno Artur Trancoso Lopo, sem publicação, baseado no programa codeml do 

pacote PAML4 (Yang, 2007) 
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(campus Araçatuba), na Função Parque do Zoológico de São Paulo e no Centro 

Nacional de Primatas (Belém – PA). Uma figura mostrando todas estas espécies é 

encontrada no Anexo 1.  

     As amostras de sangue foram coletadas em PAXgene RNA blood tubes  e 

a extração do RNA e DNA foram realizadas com o PAXgene blood RNA kit 

(PreAnalytiX - Qiagen). Os RNAs totais foram transformadas em cDNA, conforme 

descrito anteriormente. Essas amostras de DNA e cDNA foram amplificadas por 

PCR e os produtos foram analisados em gel de agarose 1% corado com brometo de 

etídio. Os amplicons foram seqüenciados através de seqüenciamento direto, como 

descrito anteriormente. As seqüências de nucleotídeos obtidas pelo seqüenciamento 

foram traduzidas em uma seqüência de aminoácidos, através da ferramenta de 

tradução do programa ExPASy Proteomics Server (http://expasy.org/tools/dna.html) 

e este pedaço da seqüência da proteína, de cada animal, foi comparado com as 

respectivas seqüências das proteínas de humano e de sagüi. 

 

 

3.3.3.2 Obtenção das seqüências da região do VNTR de mamíferos em geral 

 

As seqüências da proteína PER3 de diversos mamíferos foram obtidas 

através do genome database do Ensembl Genome Browser, disponível no endereço: 

http://www.ensembl.org/index.html. Foram analisadas as seqüências, para a 

verificação da presença do VNTR, dos seguintes animais: Gado bovino doméstico 

(Bos taurus), ID: ENSBTAG00000014604; Porquinho-da-índia (Cavia porcellus), ID: 

ENSCPOG00000022169; Tatu-de-nove-bandas (Dasypus novemcinctus), ID: 

ENSDNOG00000009963; Cavalo (Equus caballus), ID: ENSECAG00000018928; 

Gato doméstico (Felis catus), ID: ENSFCAG00000004371; Elefante africano 

(Loxodonta africana), ID: ENSLAFG00000000581; Canguru (Macropus eugenii), ID: 

ENSMEUG00000010189;  Cuíca (Monodelphis domestica), ID: 

ENSMODG00000005802; Morcego  (Myotis lucifugus), ID:  

ENSMLUG00000015940; Kawitas (Procavia capensis), ID: ENSPCAG00000004848; 

Raposa-voadora (Pteropus vampyrus), ID: ENSPVAG00000005395; Rato-canguru 

(Dipodomys ordii), ID: ENSDORG00000015158; Bicho-preguiça (Choloepus 

hoffmanni), ID: ENSCHOG00000007396; Esquilos (Spermophilus tridecemlineatus), 

ID: ENSSTOG00000014007; Canguru (Macropus eugenii), ID: 

http://expasy.org/tools/dna.html
http://www.ensembl.org/Bos_taurus/Gene/Summary?g=ENSBTAG00000014604;db=core
http://www.ensembl.org/Cavia_porcellus/Gene/Summary?g=ENSCPOG00000022169;db=core
http://www.ensembl.org/Dasypus_novemcinctus/Gene/Summary?g=ENSDNOG00000009963;db=core
http://www.ensembl.org/Equus_caballus/Gene/Summary?g=ENSECAG00000018928;db=core
http://www.ensembl.org/Felis_catus/Gene/Summary?g=ENSFCAG00000004371;db=core
http://www.ensembl.org/Loxodonta_africana/Gene/Summary?g=ENSLAFG00000000581;db=core
http://www.ensembl.org/Macropus_eugenii/Gene/Summary?g=ENSMEUG00000010189;db=core
http://www.ensembl.org/Monodelphis_domestica/Gene/Summary?g=ENSMODG00000005802;db=core
http://www.ensembl.org/Myotis_lucifugus/Gene/Summary?g=ENSMLUG00000015940;db=core
http://www.ensembl.org/Procavia_capensis/Gene/Summary?g=ENSPCAG00000004848;db=core
http://www.ensembl.org/Pteropus_vampyrus/Gene/Summary?g=ENSPVAG00000005395;db=core
http://www.ensembl.org/Dipodomys_ordii/Gene/Summary?db=core;g=ENSDORG00000015158
http://www.ensembl.org/Choloepus_hoffmanni/Gene/Summary?db=core;g=ENSCHOG00000007396
http://www.ensembl.org/Spermophilus_tridecemlineatus/Gene/Summary?g=ENSSTOG00000014007;db=core
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ENSMEUG00000010189; Tupaia (Tupaia belangeri), ID: ENSTBEG00000003546; 

Golfinho-comum (Tursiops truncatus), ID:  ENSTTRG00000010402. E três espécies 

de primatas prossímios Társio-das-Filipinas (Tarsius syrichta), ID: 

ENSTSYG00000007736; Galágo (Otolemur garnettii), ID: ENSOGAG00000009800 e 

Lêmure-rato (Microcebus murinus), ID: ENSMICG00000008437. 

 

 

3.4 Verificação da expressão do gene Per3 em tecidos periféricos 

 

Pequenos pedaços de diferentes tecidos periféricos foram obtidos de machos 

adultos de macacos-pregos (Cebus apella), mantidos sob as mesmas condições de 

alimentação, de espaço e ciclo claro/escuro, do núcleo de macacos-pregos da 

UNESP-Campus de Araçatuba. Estas amostras foram cedidas pelo Prof. Dr. José 

Américo de Oliveira. Esses animais eram mantidos em gaiolas individuais e 

submetidos ao ciclo claro/escuro natural. Onze macacos foram sacrificados em 

diferentes horários e dias (primeiro dia: 8:45, 11:30, 14:05; segundo dia: 8:35, 10:30; 

terceiro dia: 16:00, 20:45, 00: 30, 4:40; quarto dia: 00:25, 4:30). Os procedimentos 

para a manipulação e sedação dos animais foram realizados sob luz vermelha 

durante a fase escura.  

Diferentes tecidos (átrio, intestino, fígado, pulmão, músculo e baço) foram 

coletados e imediatamente congelados em gelo seco e armazenados em -80 ºC. O 

RNA total foi extraído dos seis diferentes tecidos usando Trizol (Invitrogen), de 

acordo com as instruções do fabricante. As concentrações de RNA total foram 

determinadas pelo NanoDrop 8000 (Thermo Fisher Scientific) e a qualidade deste 

RNA total foi avaliado por eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo 

de etídio. Subseqüentemente, o RNA total foi tratado com DNase I (Invitrogen). A 

transcrição reversa foi realizada com 1,5 µg de RNA total para intestino, fígado, 

pulmão, baço e músculo e 400 ng para o átrio, usando o SuperScript First-Strand 

Synthesis para RT-PCR (Invitrogen), de acordo com os protocolos do fabricante.  

PCR em tempo real relativo foi realizado utilizando um ABI Prism 7500 

(Applied Biosystems). Os primers foram desenhados com Primer Premier 5 Software 

(PREMIER Biosoft Internacional), e as seqüências dos primers, foram as seguintes: 

hPer3 FW: CAGGCTAACCAGGAATATTACCAGC, hPer3 RV:  

CACAGCCACAGAGAAGGTGTCCTGG e hβ-actin FW: 

http://www.ensembl.org/Macropus_eugenii/Gene/Summary?db=core;g=ENSMEUG00000010189
http://www.ensembl.org/Tupaia_belangeri/Gene/Summary?g=ENSTBEG00000003546;db=core
http://www.ensembl.org/Tursiops_truncatus/Gene/Summary?g=ENSTTRG00000010402;db=core
http://www.ensembl.org/Tarsius_syrichta/Gene/Summary?g=ENSTSYG00000007736;db=core
http://www.ensembl.org/Otolemur_garnettii/Gene/Summary?db=core;g=ENSOGAG00000009800
http://www.ensembl.org/Microcebus_murinus/Gene/Summary?db=core;g=ENSMICG00000008437
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AGGTATCCTGACCCTGAAG, hβ-actina RV: CGTTGAAGGTCTCAAACATG.  O 

gene da β-actina foi utilizado como controle endógeno. PCRs controle foram 

realizadas utilizando o mix da reação de PCR sem DNA (controle negativo) e com 

uma amostra de DNA sem tratamento prévio com DNase I.  

Utilizamos o método Cosinor para verificar se a expressão do gene Per3 

apresenta um ritmo significativo de 24 horas em diferentes tecidos. O nível de 

significância para a detecção de ritmo foi  р ≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização molecular das seqüências do cDNA do gene Per3 de sagüi 

Toda a região codificadora (cDNA) do gene Per3 de sagüi foi seqüênciada e 

possui 4.109 pares de bases (pb). A similaridade do cDNA do Per3 de sagüi com o  

do PER3 humano é  de 91,6% e 99% com o do sagüi, baseado nos dados do 

genoma humano e de sagüi armazenados na plataforma UCSC Genome Browser. O 

Anexo 2 apresenta a seqüência completa do cDNA do sagüi CJLAB.  

Comparando as seqüências, na extremidade 5´, podemos verificar que o 

nosso cDNA de sagüi possui 152 pb a mais que a seqüência humana, enquanto a 

seqüência referência do sagüi do UCSC Genome Browser possui 433 pb a mais que 

a seqüência humana (Figura 3).  

 

Per3CJLAB       ------------------------------------------------------------ 

Per3UCSC        GCGGCGTGGCATGGGGGCCGGACACGCCAGTCGCATGGCCCAGGCCTGAGGCTGCTCAGG 60 

Per3humano      ------------------------------------------------------------                                                                             

 

Per3CJLAB       ------------------------------------------------------------ 

Per3UCSC        GCCACCCCGCCCCCTGCCAGCGTACCGCCTGCCGGATTGGCCGAGCGCCGCCTCCGTCCG 120 

Per3humano      ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

Per3CJLAB       ------------------------------------------------------------ 

Per3UCSC        ACCCCGAGCGTTATGTAACGCGCCCCAGGGGACCCCGCCCCCTCGCCCTGGCTTATATAA 180 

Per3humano      ------------------------------------------------------------                                                                             

 

Per3CJLAB       ------------------------------------------------------------ 

Per3UCSC        CCCTTCCGCACCGGGTCGCGCCCCGCCCCAGGGCCAATGGAGGCCGGCGGAACTGGCCAC 240 

Per3humano      ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

Per3CJLAB       -----------------------------------------GCGG-ATCAGACGCTGCGT 18 

Per3UCSC        GACAGCCAATCGCGCGGCTCGGAGGCGGAGCCGGTCACGCGGCGGCGGGGGGCGCGGCGC 300 

Per3humano      ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

Per3CJLAB       TTGCTGGCTTTGATGAAAAGCCGGGCCTCTGGTGTCGGACCATCAGTTCCGCTTGGCCCT 78 

Per3UCSC        CGGCTGCTTCCCGGCACGCGGCCGGCCTCGAGACTGCAAGCGCGGGCGGCCTGGGGGTCG 360 

Per3humano      ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

Per3CJLAB       TGTCACCCCTGTTTCCTCCCCC------------CAGGCCGGACTTCCGAAAGTGGAGCG 126 

Per3UCSC        AGCAGCTTGCGCGCGAGGCCGCGGGCAGGCGAAGCCGGCCGGACTTCCGAAAGTGGAGCG 420 

Per3humano      ------------------------------------------------------------ 

                                                                             

Per3CJLAB       AGCTCCGGGTTTTGGAGATGCTGGAGGGAAAAACTCCTCAGAGATGAGCGTGGCCCCCTT 186 

Per3UCSC        AGCTCCGGGTTTTGGAGATGCTGGAGGGAAAAACTCCTCAGAGATGAGCGTGGCCCCCTT 480 

Per3humano      --------------------------GGAAAAGCTCCTCGGAGATGAGCGTGACCCCCTG 34 

                                          ****** ****** ************ ******  

 

Per3CJLAB       GCTCGTGGTAGCCGCCCGGTTTCTCTAACGCCATGGCGCGGACTAGAGTGAGAAAAAGCT 246 

Per3UCSC        GCTCGTGGTAGCCGCCCGGTTTCTCTAACGCCATGGCGCGGACTACAGTGAGAAAAAGCT 540 

Per3humano      GCTCGTGGTGGCCGCCTGTTCTCACTAACGCCATGGCGGGGACCGGAGTGAGAAACCGGT 94 

                ********* ****** * * ** ************** ****   *********  * * 

 

Per3CJLAB       GTCTGTCGCTGACCGCAAAGTGAGCGAGAAGCAGGCAGCGGGCCGTCCCAGCAGGACATG 306 

Per3UCSC        GTCTGTAGCTGACTGCAAAGTGAGCGAGAAGCAGGCAGCGGGCCGTCCCAGCAGGACATG 600 

Per3humano      GTCTGTCACTGACTGCAAAGTGAGCGAGAAGCAGGCTGCGGGCCGTCCCAGCACGACGTG 154 

                ******  ***** ********************** **************** *** ** 

 

Per3CJLAB       GAGCCCTGCGGAGACCTCGAGACGCCCCTCGGGGAACCTCCTGGCCCTGGGGGACGGGCG 366 

Per3UCSC        GAGCCCTGCGGAGACCTCGAGACGCCCCTCGGGGAACCTCCTGGCCCTGGGGGACGGGTA 660 

Per3humano      GAGCCCCGCGGAGACCTCGAGATGCCCCGCGGGGAAGCTCCTGGCCCCGGGAGACGGGGG 214 

                ****** *************** ***** ******* ********** *** ******   
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Per3CJLAB       GCTGAGAACGAGGCCCTGGGCGAAGACTCTGGGGAGTGGTGGAGCCCCGAGTTCCATCTG 426 

Per3UCSC        GCTGAGGACGAGGCCCTGGGCGAAGACTCTGGGGAGTGGTGGAGCCCCGAGTTCCATCTG 720 

Per3humano      GCTAAGGACGAGGCCCTGGGCGAAGAATCGGGGGAGCGGTGGAGCCCCGAGTTCCATCTG 274 

                *** ** ******************* ** ****** *********************** 

 

Per3CJLAB       CAGAGAAAATTGGCGGACCCCAGCCACAGTGAACAGCAAGATCGAAACAGAGTTTTGGAA 486 

Per3UCSC        CAGAGAAAATTGGCGGACCCCAGCCACAGTGAACAGCAAGATCGAAGCAGAGTTTTGGAA 780 

Per3humano      CAGAGGAAATTGGCGGACAGCAGCCACAGTGAACAGCAAGATCGAAACAGAGTTTCTGAA 334 

                ***** ************  ************************** ********  *** 

 

Per3CJLAB       GAACTTACCATGATTGTCCAAGAAATGAAAAAATACTTCCCCTCGGAGAGACGCAATAAA 546 

Per3UCSC        GAACTTACCATGATTGTCCAAGAAATGAAAAAATACTTCCCCTCGGAGAGACGCAATAAA 840 

Per3humano      GAACTTATCATGGTTGTCCAAGAAATGAAAAAATACTTCCCCTCGGAGAGACGCAATAAA 394 

                ******* **** *********************************************** 

 

Per3CJLAB       CCAAGCACTCTAGATGCCCTCAACTATGCCCTCCACTGTGTCCACAGCGTGCAAGCAAAC 606 

Per3UCSC        CCAAGCACTCTAGATGCCCTCAACTATGCCCTCCACTGTGTCCACAGCGTGCAAGCAAAC 900 

Per3humano      CCAAGCACTCTAGATGCCCTCAACTATGCTCTCCGCTGTGTCCACAGCGTTCAAGCAAAC 454 

                ***************************** **** *************** ********* 

 

Per3CJLAB       AGTGAGTTTTTCCAGATTCTCAGTCAAAATGGAGCACCTCAGGCAGATGTGACCATGTAC 666 

Per3UCSC        AGTGAGTTTTTCCAGATTCTCAGTCAAAATGGAGCACCTCAGGCAGATGTGACCATGTAC 960 

Per3humano      AGTGAGTTTTTCCAGATTCTCAGTCAGAATGGAGCACCTCAGGCAGATGTGAGCATGTAC 514 

                ************************** ************************* ******* 

 

Per3CJLAB       AGTCTTGAGGAGCTGGCCACTATTGCTTCAGAACACACTTCCAAAAACACAGATACCTTT 726 

Per3UCSC        AGTCTTGAGGAGCTGGCCACTATTGCTTCAGAACACACTTCCAAAAACACAGATACCTTT 1020 

Per3humano      AGTCTTGAGGAGCTGGCCACTATCGCTTCAGAACACACTTCCAAAAACACAGATACCTTT 574 

                *********************** ************************************ 

 

Per3CJLAB       GTGGCAGTATTTTCATTTCTGTCTGGAAGGTTAGTGCACATTTCTGAACAGGCTGCTTTG 786 

Per3UCSC        GTGGCAGTATTTTCATTTCTGTCTGGAAGGTTAGTGCACATTTCTGAACAGGCTGCTTTG 1080 

Per3humano      GTGGCAGTATTTTCATTTCTGTCTGGAAGGTTAGTGCACATTTCTGAACAGGCTGCTTTG 634 

                ************************************************************ 

 

Per3CJLAB       ATCCTGAATCGTAAGAAAGATGTCCTGGCATCTTCTCACTTTGTTGACCTGCTTGCCCCT 846 

Per3UCSC        ATCCTGAATCGTAAGAAAGATGTCCTGGCATCTTCTCACTTTGTTGACCTGCTTGCCCCT 1140 

Per3humano      ATCCTGAATCGTAAGAAAGATGTCCTGGCGTCTTCTCACTTTGTTGACCTGCTTGCACCT 694 

                ***************************** ************************** *** 

 

Per3CJLAB       CAAGACGTGAGGGTGTTCTATGCATACACTGCCAGAGCTCAGCTTCCCTTCTGGAACAAC 906 

Per3UCSC        CAAGACGTGAGGGTGTTCTATGCATACACTGCCAGAGCTCAGCTTCCCTTCTGGAACAAC 1200 

Per3humano      CAAGACATGAGGGTATTCTACGCGCACACTGCCAGAGCTCAGCTTCCTTTCTGGAACAAC 754 

                ****** ******* ***** **  ********************** ************ 

 

Per3CJLAB       TGGACCCAAAGAGCAGCTCCACGATATGAATGTGCTCCGGTGAAACCTTTTTTCTGCAGG 966 

Per3UCSC        TGGACCCAAAGAGCAGCTCCACGATATGAATGTGCTCCGGTGAAACCCTTTTTCTGCAGG 1260 

Per3humano      TGGACCCAAAGAGCTG---CACGGTATGAATGTGCTCCGGTGAAACCTTTTTTCTGCAGG 811 

                ************** *   **** *********************** ************ 

 

Per3CJLAB       ATCCGTGGAGGTGAAGACAGAGAGCAAGAGAAGCGTCCCTCCCCCTTCCGGATCATCCCT 1026 

Per3UCSC        ATCCGTGGAGGTGAAGACAGAGAGCAAGAGAAGCGTCCCTCCCCCTTCCGGATCATCCCT 1320 

Per3humano      ATCCGTGGAGGTGAAGACAGAAAGCAAGAGAAGTGTCACTCCCCATTCCGGATCATCCCC 871 

                ********************* *********** *** ****** **************  

 

Per3CJLAB       TATCTGATTCATGTCCATCACCCTGCCCAGCCAGAATCGGAATCAGAGCCTTGCTGTCTC 1086 

Per3UCSC        TATCTGATTCATGTCCATCACCCTGCCCAGCCAGAATCGGAATCAGAGCCTTGCTGTCTC 1380 

Per3humano      TATCTGATTCATGTACATCACCCTGCCCAGCCAGAATTGGAATCGGAACCTTGCTGTCTC 931 

                ************** ********************** ****** ** ************ 

 

Per3CJLAB       ACTGTGGTTGAAAAGATTCACTCTGGTTATGAAGCTCCTCGAATCCCAGTGAATAAAAGA 1146 

Per3UCSC        ACTGTGGTTGAAAAGATTCACTCTGGTTATGAAGCTCCTCGAATCCCAGTGAATAAAAGA 1440 

Per3humano      ACTGTGGTTGAAAAGATTCACTCTGGTTATGAAGCTCCTCGGATCCCAGTGAATAAAAGA 991 

                ***************************************** ****************** 

 

Per3CJLAB       GTCTTGACCACAACACACACCCCAGGGTGTGTTTTTCTTGAAGTAGATGAAAAAGCAGTG 1206 

Per3UCSC        ATCTTTACCACAACACACACCCCAGGGTGTGTTTTTCTTGAAGTAGATGAAAAAGCAGTG 1500 

Per3humano      ATCTTCACCACCACACACACCCCAGGGTGTGTTTTTCTTGAAGTAGATGAAAAAGCAGTG 1051 

                 **** ***** ************************************************ 

 

Per3CJLAB       CCTTTGCTGGGTTACCTACCTCAGGACCTGATTGGAACATCAATCTTAACCTACCTGCAC 1266 

Per3UCSC        CCTTTGCTGGGTTACCTACCTCAGGACCTGATTGGAACATCAATCTTAACCTACCTGCAC 1560 

Per3humano      CCTTTGCTGGGTTACCTACCTCAGGACCTGATTGGAACATCGATCCTAAGCTACCTGCAC 1111 

                ***************************************** *** *** ********** 
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Per3CJLAB       CCTGAAGATCGTTCTCTGATGGTTGCCATACACCAAAAAGTCTTGAAGTATGCAGGGCAT 1326 

Per3UCSC        CCTGAAGATCGTTCTCTGATGGTTGCCATACACCAAAAAGTCTTGAAGTATGCAGGGCAT 1620 

Per3humano      CCTGAAGATCGTTCTCTGATGGTTGCCATACACCAAAAAGTTTTGAAGTATGCAGGGCAT 1171 

                ***************************************** ****************** 

 

Per3CJLAB       CCTCCCTTTGAACATTCTCCCATTCGATTCTGTACTCAAAATGGAGACTACATCATTCTG 1386 

Per3UCSC        CCTCCCTTTGAACATTCTCCCATTCGATTCTGTACTCAAAATGGAGACTACATCATTCTG 1680 

Per3humano      CCTCCCTTTGAACATTCTCCCATTCGATTTTGTACTCAAAACGGAGACTACATCATACTG 1231 

                ***************************** *********** ************** *** 

 

Per3CJLAB       GATTCCAGTTGGTCCAGCTTCGTGAATCCCTGGACCCGGAAGGTTTCTTTCATCATTGGT 1446 

Per3UCSC        GATTCCAGTTGGTCCAGCTTCGTGAATCCCTGGACCAGGAAGGTTTCTTTCATCATTGGT 1740 

Per3humano      GATTCCAGTTGGTCCAGCTTTGTGAATCCCTGGAGCCGGAAGATTTCTTTCATCATTGGT 1291 

                ******************** ************* * ***** ***************** 

 

Per3CJLAB       CGGCATAAAGTTCGAACGAGCCCACTAAATGAGGATGTTTTTGCTACCAAAATAAAAAAG 1506 

Per3UCSC        CGGCATAAAGTTCGAACGAGCCCACTAAATGAGGATGTTTTTGCTACCAAAATAAAAAAG 1800 

Per3humano      CGGCATAAAGTTCGAACGAGCCCACTAAATGAGGATGTTTTTGCTACCAAAATTAAAAAG 1351 

                ***************************************************** ****** 

 

Per3CJLAB       ATGAACAATAATGACAAAGACATAACAGAATTACAAGAACAAATTTACAAACTTCTCTTA 1566 

Per3UCSC        ATGAACAATAATGACAAAGACATAACAGAATTACAAGAACAAATTTACAAACTTCTCTTA 1860 

Per3humano      ATGAACGATAATGACAAAGACATAACAGAATTACAAGAACAAATTTACAAACTTCTCTTA 1411 

                ****** ***************************************************** 

 

Per3CJLAB       CAGCCAGTTCACGTGAGTGTGTCCAGCGGCTATGGGAGCCTGGGAAGCAGCGGGTCACAG 1626 

Per3UCSC        CAGCCAGTTCACGTGAGTGTGTCCAGCGGCTATGGGAGCCTGGGAAGCAGCGGGTCACAG 1920 

Per3humano      CAGCCAGTTCACGTGAGCGTGTCCAGCGGCTACGGGAGCCTGGGGAGCAGCGGGTCGCAG 1471 

                ***************** ************** *********** *********** *** 

 

Per3CJLAB       GAGCAGCTTGTCAGCATGGCCTCCTCCAGTGAGTCCAGTGGGCACTGCGCGGAGGAGACA 1686 

Per3UCSC        GAGCAGCTTGTCAGCATGGCCTCCTCCAGTGAGTCCAGTGGGCACTGCGCGGAGGAGACA 1980 

Per3humano      GAGCAGCTTGTCAGCATCGCCTCCTCCAGTGAGGCCAGTGGGCACCGTGTGGAGGAGACG 1531 

                ***************** *************** *********** * * *********  

 

Per3CJLAB       AAGGCGGAGCAGATGACCTTGCAGCAGGTCTATGCCAGTGTCAACAAAATTAAGAATCGA 1746 

Per3UCSC        AAGGCGGAGCAGATGACCTTGCAGCAGGTCTATGCCAGTGTCAACAAAATTAAGAATCGA 2040 

Per3humano      AAGGCGGAGCAGATGACCTTGCAGCAGGTCTATGCCAGTGTGAACAAAATTAAAAATCTG 1591 

                ***************************************** *********** ****   

 

Per3CJLAB       GGTCAGCAGCTCTACATTGAGTCAAGGACCAAATCATCAGTCAAGCCAGTGACGGGGATG 1806 

Per3UCSC        GGTCAGCAGCTCTACATTGAGTCAAGGACCAAATCATCAGTCAAGCCAGTGACGGGGATG 2100 

Per3humano      GGTCAGCAGCTCTACATTGAGTCAATGACCAAATCATCATTCAAGCCAGTGACGGGGACA 1651 

                ************************* ************* ******************   

 

Per3CJLAB       TGCGCAGAACTGAATGGTGGTGGTGAGTATAAGGCCTGTACTTCCTTCCACCAAATATTG 1866 

Per3UCSC        TGCGCAGAACTGAATGGTGGTGGTGAGTATAAGGCCTGTACTTCCTTCCACCAAATATTG 2160 

Per3humano      CGCACAGAACCGAATGGTGGTGGTGAATGTAAGACCTTTACTTCCTTCCACCAAACACTG 1711 

                 ** ****** *************** * **** *** ***************** * ** 

 

Per3CJLAB       AAAAATAATAGCATGTACGCTGAGCCTCACGAGGATCTGAGGAACGACGAGCACAGCCCA 1926 

Per3UCSC        AAAAATAATAGCATGTACGCTGAGCCTCACGAGGATCTGAGGAACGACGAGCACAGCCCA 2220 

Per3humano      AAAAACAATAGTGTGTACACTGAGCCCTGTGAGGATTTGAGGAACGATGAGCACAGCCCA 1771 

                ***** *****  ***** *******    ****** ********** ************ 

 

Per3CJLAB       TCCTATCAAAAGATTAACTGTATCGAGAGCGTCATCAGATACCTGAAGAGCTACCACATT 1986 

Per3UCSC        TCCTATCAACAGATTAACTGTATCGACAGCGTCATCAGATACCTGAAGAGCTACAACATT 2280 

Per3humano      TCCTATCAACAGATCAACTGTATCGACAGTGTCATCAGATACCTGAAGAGCTACAACATT 1831 

                ********* **** *********** ** ************************ ***** 

 

Per3CJLAB       CCAGCTTTGAAAAGAAAGTGTATCTCCTGTACAAATACAACTTCTTCATCCTCAGAAGAA 2046 

Per3UCSC        CCAGCTTTGAAAAGAAAGTGTATCTCCTGTACAAATACAACTTCTTCATCCTCAGAAGAA 2340 

Per3humano      CCAGCTTTGAAAAGAAAGTGTATCTCCTGTACAAATACAACTTCTTCCTCCTCAGAAGAA 1891 

                *********************************************** ************ 

 

Per3CJLAB       GACAAACAGAACCACAAGGCAGATGATGTCCAGGCCTTACAGGCTGGTTTGCAAATCCCA 2106 

Per3UCSC        GACAAACAGAACCACAAGGCAGATGATGTCCAGGCCTTACAGGCTGGTTTGCAAATCCCA 2400 

Per3humano      GACAAACAGAACCACAAGGCAGATGATGTCCAAGCCTTACAAGCTGGTTTGCAAATCCCA 1951 

                ******************************** ******** ****************** 

 

Per3CJLAB       GTCATACCTAAGCCAGAAATGCCAGCAAATGGACGGTCCACAGACACAGGAGGAGGAGCT 2166 

Per3UCSC        GTCATACCTAAGCCAGAAATGCCAGCAAATGGACGGTCCACAGACACAGGAGGAGGAGCT 2460 

Per3humano      GCCATACCTAAATCAGAAATGCCAACAAATGGACGGTCCATAGACACAGGAGGAGGAGCT 2011 

                * *********  *********** *************** ******************* 
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Per3CJLAB       CCACAGATCCTGTCCACGACAGTGCTGAGCTTGGGGTCGGGCATGAGCCAGTGTGGTTAC 2226 

Per3UCSC        CCACAGATCCTGTCCACGACAGTGCTGAGCTTGGGGTCGGGCATGAGCCAGTGTGGTTAC 2520 

Per3humano      CCACAGATCCTGTCCACGGCGATGCTGAGCTTGGGGTCGGGCATAAGCCAATGCGGTTAC 2071 

                ****************** *  ********************** ***** ** ****** 

 

Per3CJLAB       AGCAGCACCATTGTCCACATCCCACCCGCAGAGACAGCCAGGGATGCCACCCCCTTGTGT 2286 

Per3UCSC        AGCAGCACCATTGTCCACATCCCACCCGCAGAGACAGCCAGGGATGCCACCCTCATGTGT 2580 

Per3humano      AGCAGCACCATTGTCCATGTCCCACCCCCAGAGACAGCCAGGGATGCTACCCTCTTCTGT 2131 

                *****************  ******** ******************* **** * * *** 

 

Per3CJLAB       GAGCCCAGGACCCTGAACATGCGGCCAGCCCCTTTGACCTCGGAGGAATTTAAACACGGT 2346 

Per3UCSC        GAGCCCAGGACCCTGAACATGCGGCCAGCCCCTTTGACCTCGGAAGAATTTAAACACGTG 2640 

Per3humano      GAGCCCTGGACCCTGAACATGCAGCCAGCCCCTTTGACCTCGGAAGAATTTAAACACGTG 2191 

                ****** *************** ********************* *************   

 

Per3CJLAB       GGGCTCACTGCGGCTGTTCTGTCCGGGCATACCCTGGAGAAGGAAGAGCAGAATTATGTT 2406 

Per3UCSC        GGACTCACTGCGGCTGTTCTGTCAGCACATACCC---AGAAGGAAGAGCAGAATTATGTT 2697 

Per3humano      GGGCTCACAGCGGCTGTTCTGTCAGCGCACACCC---AGAAGGAAGAGCAGAATTATGTT 2248 

                ** ***** ************** *  ** ****   *********************** 

 

Per3CJLAB       GATAAATTCCGAGAAAAGATCCTGTCATCACCCTATAGTTCCTATCTTCAGCAAGAAAGC 2466 

Per3UCSC        GATAAATTCCGAGAAAAGATCCTGTCATCACCCTATAGTTCCTATCTTCAGCAAGAAAGC 2757 

Per3humano      GATAAATTCCGAGAAAAGATCCTGTCATCACCCTACAGCTCCTATCTTCAGCAAGAAAGC 2308 

                *********************************** ** ********************* 

 

Per3CJLAB       AGGGGCAAAGCTAAATTATTCATATTTTTCAAGGAGATTCCACTTTCCAACAGACGAGGT 2526 

Per3UCSC        AGGAGCAAAGCTAAAT-ATTCATATTTT-CAAGGAGATTCGACTTTCAAGCAGACTTGGT 2815 

Per3humano      AGGAGCAAAGCTAAAT-ATTCATATTTT-CAAGGAGATTCTACTTCCAAGCAGACGCGGT 2366 

                *** ************ *********** *********** **** * * *****  *** 

 

Per3CJLAB       CGGCCGGCTGCAGGAAAGGGAAGCACAAGCGGAAGAAGCTGCTGGAGCCACCAGGCAGCA 2586 

Per3UCSC        CGGCCTGCTGCAGGAAACGGAAGCACAAGCGGAAGAAGATGCTGGAGCCACCGGGCAGCA 2875 

Per3humano      CGGCCGGCTGCAGGAAAGGGAAGCACAAGCGGAAGAAGCTGCCGGAGCCGCCAGACAGCA 2426 

                ***** *********** ******************** *** ****** ** * ***** 

 

Per3CJLAB       GCAGCTCGAACGCCGGGCTCCGGTCACCGCAGGGGAGCGCATCTGAACGCACAGCCCTGC 2646 

Per3UCSC        GCAGCTCTAACGC-AGGCTCCGGTCACCGCAGGGGAGCGCATCTGAACGCACAGCCCTGC 2934 

Per3humano      GCAGCTCGAACAC-CGGCTCTGGTCCCCGCAGGGGAGCGCATCAGAACGCACAGCCCTGC 2485 

                ******* *** *  ***** **** ***************** **************** 

 

Per3CJLAB       TGCCCCTCCGTGGCCTCTTCTCCACACTCCTCAGGCCCAACCTTCCCACTTGCTGCCATG 2706 

Per3UCSC        TGCCCCTCCGTGGCCTCTTCTCCACACTCCTCAGGCCCAACCTTCCCACTTGCTGCCATG 2994 

Per3humano      TGCCCCTCCGCGGCCTCCTCTCCGCACACCTCGAGCCCGACCTTCCCACCTGCCGCCATG 2545 

                ********** ****** ***** *** ****  **** ********** *** ****** 

 

Per3CJLAB       GTACCCAGCCAGGCCCCTTATCTCGTCCCGGCGTTTCCCCTCCCAGCTGTGACCTGTCCC 2766 

Per3UCSC        GTACCCAGCCAGGCCCCTTATCTCGTCCCGGCGTTTCCCCTCCCAGCTGTGACCTGTCCC 3054 

Per3humano      GTGCCCAGCCAGGCCCCTTACCTCGTCCCAGCTTTTCCCCTCCCAGCCGCGACCTCACCC 2605 

                ** ***************** ******** ** ************** * *****  *** 

 

Per3CJLAB       GGAAGAGAATATGCCGTTCCCGGAACTGCACCGGAAGTCCTGCCTGGGCCACCCTCATCC 2826 

Per3UCSC        GGAAGAGAATATGCCGTTCCCGGAACTGCACCGGAAGTCCTGCCTGGGCCATCCTCATCC 3114 

Per3humano      GGAAGAGAATACGCAGCCCCCGGAACTGCACCGGAAGGCCTGCATGGGCTGCCCTTGTCC 2665 

                *********** ** *  ******************* ***** *****   ***  *** 

 

Per3CJLAB       AAGGACCAGCAGACTTGCCTAGGTTTCCCTTCTCCTTGCTTGGATACTTTTATGACCGTT 2886 

Per3UCSC        AAGGACCAGCAGACTTGCCTAGGTTTCCCTTCTCCTTGCTTGGATACTTTTATGACCGTT 3174 

Per3humano      GAGGGCTTGCAGCCTTACCCAGCTTTCCCTTTTCCTTACTTGGATACTTTTATGACCGTT 2725 

                 *** *  **** *** ** ** ******** ***** ********************** 

 

Per3CJLAB       TTCCTGCCTGACCCCTCTGTCTGCCCTCTGTTGTCTCCATCGTTCTTTCCATGTCCATTC 2946 

Per3UCSC        TTCCTGCCTGACCCCTCTGTCTGCCCTCTGTTGTCTCCATCGTTCTTTCCATGTCCATTC 3234 

Per3humano      TTCCTGCCTGACCCCCCTGTCTGTCCTCTGTTGTCGCCATCGTTTTTGCCATGTCCATTC 2785 

                *************** ******* *********** ******** ** ************ 

 

Per3CJLAB       CTGGGGGAGACAGCCTCTTCTGCAATATTACCCTCAATGTC---AGCAATGACTCCAAAC 3003 

Per3UCSC        CTGGGGGAGACAGCCTCTTCTGCAATATTACCCTCAATGTC---AGCAATGACTCCAAAC 3291 

Per3humano      CTGGGGGCGACAGCCTCTTCTGCGATATCACCCTCAATGTCGTCAGCAATGAGTCCAACT 2845 

                ******* *************** **** ************   ******** *****   

 

Per3CJLAB       CTGGACCCACCCCCTTCAGTCACCAACCAAAGGAGAGAGGAGGAAAAGTGGGAAGCACAA 3063 

Per3UCSC        CTGGACCCACCCCCTTCAGTCACCAACCAAAGGAGAGAGGAGGAAAAGTGGGAAGCACAA 3351 

Per3humano      CTGGACCCACCCCCTTCAGTCACCAGCCAAAGGAGAGAGGAGGAAAAGTGGGAGGCACAA 2905 

                ************************* *************************** ****** 
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Per3CJLAB       AGAAAGGGGCACCCATTCATTTCCTCAAGGAGCAGTTCGCCCTTGCAGTTAAACTTACTT 3123 

Per3UCSC        AGAAAGGGGCACCCATTCATTTCCTCAAGGAGCAGTTCGCCCTTGCAGTTAAACTTACTT 3411 

Per3humano      AGCGAGGGGCACCCGTTCATTACTTCGAGAAGCAGCTCACCCTTGCAGTTAAACTTACTT 2965 

                **  ********** ****** * ** ** ***** ** ********************* 

 

Per3CJLAB       CAGGAAGAGATGCCCAGACCCTCTGAATCTCCAGATGAGATG------------TGCCCA 3171 

Per3UCSC        CAGGAAGAGATGCCCAGACCCTCTGAATCTCCAGATGAGATG------------TGCCCA 3459 

Per3humano      CAGGAAGAGATGCCCAGACCCTCTGAATCTCCAGATCAGATGAGAAGGAACACGTGCCCA 3025 

                ************************************ *****            ****** 

 

Per3CJLAB       CAAGCTGAGTATCAGTGTGTTATAGACAACAGTGGCAGTGAGGGCAGTCCTGCTGCTACC 3231 

Per3UCSC        CAAGCTGAGTATCAGTGTGTTATAGACAACAGTGGCAGTGAGGGCAGTCCTGCTGCTACC 3519 

Per3humano      CAAACTGAGTAT---TGTGTTACAGGCAACAATGGCAGTGAGAGCAGTCCTGCT------ 3076 

                *** ********   ******* ** ***** ********** ***********       

 

Per3CJLAB       CCTGCACTGTTCACAGGATCATCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCGGTGTG 3291 

Per3UCSC        CCTGCACTGTTCACAGGATCATCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCGGTGTG 3579 

Per3humano      ------------------------------------------------ACTACCGGTGCA 3088 

                                                                *** ******   

 

Per3CJLAB       CTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCGTGCTGTCC 3351 

Per3UCSC        CTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCGTGCTGTCC 3639 

Per3humano      CTGTCCACGGGGTCACCTCCCAGGGAGAATCCATCCCATCCTACTGCCAGCGCTCTGTCC 3148 

                ****** * ******************* ****** ****************  ****** 

 

Per3CJLAB       ACAGGGTCACCTCCCAGGGAGGCACCATCCCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGG 3411 

Per3UCSC        ACAGGGTCACCTCCCAGGGAGGCACCATCCCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGG 3699 

Per3humano      ACAGGATCGCCTCCCATGAAGAATCCATCCCATCCTACTGCCAGCGCTCTGTCCACAGGA 3208 

                ***** ** ******* * **   ************ *********  ****** ****  

 

Per3CJLAB       TCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCCTACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTT 3471 

Per3UCSC        TCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCCTACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTT 3759 

Per3humano      TCGCCTCCCATGAAGAATCCATCCCATCCTACTGCCAGCACACTGTCCATGGGATTGCCT 3268 

                ** ******* * *** ****** * *************   *************  * * 

 

Per3CJLAB       CCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGCCAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGG 3531 

Per3UCSC        CCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGCCAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGG 3819 

Per3humano      CCCAGCAGGACTCCATCCCATCCTACTGCCA-----CTGTTC------------------ 3305 

                *****   **** ******************     **** *                   

 

Per3CJLAB       GAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCATACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGGAGACT 3591 

Per3UCSC        GAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCATACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGGAGACT 3879 

Per3humano      -------------------------------TGTCCACGGGGTCACCTCCCAGCGAATCC 3334 

                                               ***** *** ************ **  *  

 

Per3CJLAB       CCATCCGGAACTGGTTCTGCAGCATCAGGAAGCAGTGACTGCAGTATATACTTTACTGGT 3651 

Per3UCSC        CCATCCGGAACTGGTTCTGCAGCATCAGGAAGCAGTGACTGCAGTATATACTTTACTGGT 3939 

Per3humano      CCATCCAGAACTGGTTCAGCAGCATCAGGAAGCAGCGACAGCAGTATATACCTTACTAGT 3394 

                ****** ********** ***************** *** *********** ***** ** 

 

Per3CJLAB       AGTGCTTATTCTTCTGAAATCTCTCAAAATGGGCAGCAATCTCAGGATATACAGAAAAAA 3711 

Per3UCSC        AGTGCTTATTCTTCTGAAATCTCTCAAAATGGGCAGCAATCTCAGGATATACAGAAAAAA 3999 

Per3humano      AGTGTTTATTCTTCTAAAATCTCCCAAAATGGGCAGCAATCTCAGGACGTACAGAAAAAA 3454 

                **** ********** ******* ***********************  *********** 

 

Per3CJLAB       GAAATATTTCCCAATGTCACCGATCAGGCCATCTGGAGAATGATACAACAGACACCTGAG 3771 

Per3UCSC        GAAATATTTCCCAATGTCGCCGAAGAGTCCATCTGGAGAATGATACAACAGACACCTGAG 4059 

Per3humano      GAAACATTTCCTAATGTCGCCGAAGAGCCCATCTGGAGAATGATACGGCAGACACCTGAG 3514 

                **** ****** ****** ****  ** ******************  ************ 

 

Per3CJLAB       TGCATTCTCATGACGTATCAGGGACCTGAGAGGGTTAAAGAAGTTGTCCTAAGAGAAGAC 3831 

Per3UCSC        TGCATTCTCATGACATATCAGGTACCTGAGAGGGTTAAAGAAGTTGTCCTAAGAGAAGAC 4119 

Per3humano      CGCATTCTCATGACATACCAGGTACCTGAGAGGGTTAAAGAAGTTGTACTAAAAGAAGAC 3574 

                 ************* ** **** ************************ **** ******* 

 

Per3CJLAB       CTAGAAAGGCTAGAGAGTATGAAGCAGCAGCAGCCCCAGTTTTCTCATGGGCAGCAGGAG 3891 

Per3UCSC        CTAGAAAGGCTAGAGAGTATGAAGCAGCAGCAGCCCCAGTTTTCTCATGGGCAGCAGGAG 4179 

Per3humano      CTGGAAAAGCTAGAAAGTATGAGGCAGCAGCAGCCCCAGTTTTCTCATGGGCAAAAGGAG 3634 

                ** **** ****** ******* ******************************  ***** 

 

 

Per3CJLAB       GAGCTGGCCAAGGTGTATAATTGGATTCAAAGCCAGGCTATCCCTCAGGAAATTGACGTT 3951 

Per3UCSC        GAGCTGGCCAAGGTGTATAATTGGATTCAAAGCCAGGCTATCCCTCAGGAAATTGACGTT 4239 

Per3humano      GAGCTGGCTAAGGTGTATAATTGGATTCAAAGCCAGACTGTCACTCAAGAAATCGACATT 3694 

                ******** *************************** ** ** **** ***** *** **  
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Per3CJLAB       CAAGCCTGTGTCAATTGCGACAGTGCAGATTCAGGTGATGATGCAGCCACATCCAGTGGT 4011 

Per3UCSC        CAAGCCTGTGTCACTTGCGAAAGTGCAGATTCAGGTGATGATGCAGCCACATCCAGTGGT 4299 

Per3humano      CAAGCCTGTGTCACTTGTGAAAATGAAGATTCAGCTGATGGTGCGGCCACATCCTGTGGT 3754 

                ************* *** ** * ** ******** ***** *** ********* ***** 

 

Per3CJLAB       CAGGC------AGAAGACAGCAGCTGCAATTGCATGGGATGCTACACTCCCCTGCCAGGG 4065 

Per3UCSC        CAGGC------AGAAGACAGCAGCTGA--------------------------------- 4320 

Per3humano      CAGGTTCTGGTAGAAGACAGCTGTTGAGTGACTGTGAGGATGAACCTTCATACCCTTTCC 3814 

                ****       ********** * **                                   

 

Per3CJLAB       GAGCCTGACCCAGAGGACAGCAGGCATGTCAATCCGATGTGTTG---------------- 4109 

Per3UCSC        ------------------------------------------------------------ 

Per3humano      AAGACGTGTTACACAGACAGACCTTTTTAAGTCCTGGACTTTTAAATGACCATGAAGTTA 3874 

                                                                             

Per3CJLAB       ------------------------------------------------------------ 

Per3UCSC        ------------------------------------------------------------ 

Per3humano      TCATTGAATGTTAAGATTTTTTCTTCTTGATTTTTTAATACACGTAATCTTTTTGAAGCA 3934 

                                                                             

Per3CJLAB       ------------------------------------------------------------ 

Per3UCSC        ------------------------------------------------------------ 

Per3humano      GACATTGTATACAGAATCTTACTTCTCTTTGTTCCTGATATATTAAAATGGCCAGTTAGG 3994 

 
 

Figura 3. Alinhamento utilizando o programa ClustalW das seqüências dos cDNAs de Homo sapiens 
(Per3humano), de Callithrix jacchus disponível na plataforma UCSC (Per3UCSC) e de Callithrix 

jacchus seqüenciado por nós (Per3CJLAB). Como a seqüência do cDNA humano é muito grande 

(6251 pb) e como a região 3´UTR começa na posição 3809 foi descartado parte desta região na figura. 

O * indica onde as bases de todas as seqüências são idênticas e no local em que as três seqüências não 

são iguais não há *. O – indica deleção. As bases destacadas em cinza são nucleotídeos que diferem 

entre a seqüência referência de sagüi (UCSC) e a seqüência do CJLAB. 
 

 

 

A extremidade 3´ do cDNA do Per3 do sagüi é bem menor que a do cDNA do 

humano e possui 77 pb a mais que a seqüência do sagüi UCSC. Também, verifica-

se a presença de algumas pequenas inserções ou deleções (indels) na nossa 

seqüência quando comparada com as seqüências de humanos e do sagüi UCSC, 

separadamente (Figura 3). Com a seqüência de nucleotídeos nas mãos foi possível 

inferir a seqüência da proteína do sagüi através da ferramenta de tradução 

disponível no site do ExPASy Proteomics Server. A proteína do Callithrix apresenta 

1.268 aminoácidos (Anexo 3) e similaridade de 86,7%, quando alinhada com a 

seqüência da proteína humana, e 98,2% quando alinhada com a seqüência de sagüi 

do UCSC (Figura 4). Na seqüência da proteína do sagüi, também, pode-se verificar 

a presença de alguns indels principalmente na região do VNTR (posição 970 até 

1096 da seqüência CJLAB).  
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Per3CJLAB       MEPCGDLETPLGEPPGPGGRAAENEALGEDSGEWWSPEFHLQRKLADPSHSEQQDRNRVL 60 

Per3UCSC        MEPCGDLETPLGEPPGPGGRVAEDEALGEDSGEWWSPEFHLQRKLADPSHSEQQDRSRVL 60 

Per3humano      --------MPRGEAPGPGRRGAKDEALGEESGERWSPEFHLQRKLADSSHSEQQDRNRVS 52 

                         * **.**** * *::*****:*** *************.********.**  

 

Per3CJLAB       EELTMIVQEMKKYFPSERRNKPSTLDALNYALHCVHSVQANSEFFQILSQNGAPQADVTM 120 

Per3UCSC        EELTMIVQEMKKYFPSERRNKPSTLDALNYALHCVHSVQANSEFFQILSQNGAPQADVTM 120 

Per3humano      EELIMVVQEMKKYFPSERRNKPSTLDALNYALRCVHSVQANSEFFQILSQNGAPQADVSM 112 

                *** *:**************************:*************************:* 

 

Per3CJLAB       YSLEELATIASEHTSKNTDTFVAVFSFLSGRLVHISEQAALILNRKKDVLASSHFVDLLA 180 

Per3UCSC        YSLEELATIASEHTSKNTDTFVAVFSFLSGRLVHISEQAALILNRKKDVLASSHFVDLLA 180 

Per3humano      YSLEELATIASEHTSKNTDTFVAVFSFLSGRLVHISEQAALILNRKKDVLASSHFVDLLA 172 

                ************************************************************ 

 

Per3CJLAB       PQDVRVFYAYTARAQLPFWNNWTQRAAPRYECAPVKPFFCRIRGGEDREQEKRPSPFRII 240 

Per3UCSC        PQDVRVFYAYTARAQLPFWNNWTQRAAPRYECAPVKPFFCRIRGGEDREQEKRPSPFRII 240 

Per3humano      PQDMRVFYAHTARAQLPFWNNWTQRAA-RYECAPVKPFFCRIRGGEDRKQEKCHSPFRII 231 

                ***:*****:***************** ********************:***  ****** 

 

Per3CJLAB       PYLIHVHHPAQPESESEPCCLTVVEKIHSGYEAPRIPVNKRVLTTTHTPGCVFLEVDEKA 300 

Per3UCSC        PYLIHVHHPAQPESESEPCCLTVVEKIHSGYEAPRIPVNKRIFTTTHTPGCVFLEVDEKA 300 

Per3humano      PYLIHVHHPAQPELESEPCCLTVVEKIHSGYEAPRIPVNKRIFTTTHTPGCVFLEVDEKA 291 

                ************* ***************************::***************** 

 

Per3CJLAB       VPLLGYLPQDLIGTSILTYLHPEDRSLMVAIHQKVLKYAGHPPFEHSPIRFCTQNGDYII 360 

Per3UCSC        VPLLGYLPQDLIGTSILTYLHPEDRSLMVAIHQKVLKYAGHPPFEHSPIRFCTQNGDYII 360 

Per3humano      VPLLGYLPQDLIGTSILSYLHPEDRSLMVAIHQKVLKYAGHPPFEHSPIRFCTQNGDYII 351 

                *****************:****************************************** 

 

Per3CJLAB       LDSSWSSFVNPWTRKVSFIIGRHKVRTSPLNEDVFATKIKKMNNNDKDITELQEQIYKLL 420 

Per3UCSC        LDSSWSSFVNPWTRKVSFIIGRHKVRTSPLNEDVFATKIKKMNNNDKDITELQEQIYKLL 420 

Per3humano      LDSSWSSFVNPWSRKISFIIGRHKVRTSPLNEDVFATKIKKMNDNDKDITELQEQIYKLL 411 

                ************:**:***************************:**************** 

 

Per3CJLAB       LQPVHVSVSSGYGSLGSSGSQEQLVSMASSSESSGHCAEETKAEQMTLQQVYASVNKIKN 480 

Per3UCSC        LQPVHVSVSSGYGSLGSSGSQEQLVSMASSSESSGHCAEETKAEQMTLQQVYASVNKIKN 480 

Per3humano      LQPVHVSVSSGYGSLGSSGSQEQLVSIASSSEASGHRVEETKAEQMTLQQVYASVNKIKN 471 

                **************************:*****:*** .********************** 

 

Per3CJLAB       RGQQLYIESRTKSSVKPVTGMCAELNGGGEYKACTSFHQILKNNSMYAEPHEDLRNDEHS 540 

Per3UCSC        RGQQLYIESRTKSSVKPVTGMCAELNGGGEYKACTSFHQILKNNSMYAEPHEDLRNDEHS 540 

Per3humano      LGQQLYIESMTKSSFKPVTGTRTEPNGGGECKTFTSFHQTLKNNSVYTEPCEDLRNDEHS 531 

                 ******** ****.*****  :* ***** *: ***** *****:*:** ********* 

 

Per3CJLAB       PSYQKINCIESVIRYLKSYHIPALKRKCISCTNTTSSSSEEDKQNHKADDVQALQAGLQI 600 

Per3UCSC        PSYQQINCIDSVIRYLKSYNIPALKRKCISCTNTTSSSSEEDKQNHKADDVQALQAGLQI 600 

Per3humano      PSYQQINCIDSVIRYLKSYNIPALKRKCISCTNTTSSSSEEDKQNHKADDVQALQAGLQI 591 

                ****:****:*********:**************************************** 

 

Per3CJLAB       PVIPKPEMPANGRSTDTGGGAPQILSTTVLSLGSGMSQCGYSSTIVHIPPAETARDATPL 660 

Per3UCSC        PVIPKPEMPANGRSTDTGGGAPQILSTTVLSLGSGMSQCGYSSTIVHIPPAETARDATLM 660 

Per3humano      PAIPKSEMPTNGRSIDTGGGAPQILSTAMLSLGSGISQCGYSSTIVHVPPPETARDATLF 651 

                *.***.***:**** ************::******:***********:**.******* : 

 

Per3CJLAB       CEPRTLNMRPAPLTSEEFKHGGLTAAVLSGHTLEKEEQNYVDKFREKILSSPYSSYLQQE 720 

Per3UCSC        CEPRTLNMRPAPLTSEEFKHVGLTAAVLSAHTQ-KEEQNYVDKFREKILSSPYSSYLQQE 719 

Per3humano      CEPWTLNMQPAPLTSEEFKHVGLTAAVLSAHTQ-KEEQNYVDKFREKILSSPYSSYLQQE 710 

                *** ****:*********** ********.**  ************************** 

 

Per3CJLAB       SRGKAKLFIFFKEIPLSNRRGRPAAGKGSTSGRSCWSHQAAAARTPGSGHRRGAHLNAQP 780 

Per3UCSC        SRSKAKYSYFQGDSTFKQTWS-ACCRKRKHKRKKMLEPPGSSSSNAGSGHRRGAHLNAQP 778 

Per3humano      SRSKAKYSYFQGDSTSKQTRS-AGCRKGKHKRKKLPEPPDSSSSNTGSGPRRGAHQNAQP 769 

                **.***   *  : . .:  . . . * . . :.  .   ::: ..*** ***** **** 

 

Per3CJLAB       CCPSVASSPHSSGPTFPLAAMVPSQAPYLVPAFPLPAVTCPGREYAVPGTAPEVLPGPPS 840 

Per3UCSC        CCPSVASSPHSSGPTFPLAAMVPSQAPYLVPAFPLPAVTCPGREYAVPGTAPEVLPGPSS 838 

Per3humano      CCPSAASSPHTSSPTFPPAAMVPSQAPYLVPAFPLPAATSPGREYAAPGTAPEGLHGLPL 829 

                ****.*****:*.**** *******************.*.******.****** * * .  

 

Per3CJLAB       SKDQQTCLGFPSPCLDTFMTVFLPDPSVCPLLSPSFFPCPFLGETASSAILPSMS-AMTP 899 

Per3UCSC        SKDQQTCLGFPSPCLDTFMTVFLPDPSVCPLLSPSFFPCPFLGETASSAILPSMS-AMTP 897 

Per3humano      SEGLQPYPAFPFPYLDTFMTVFLPDPPVCPLLSPSFLPCPFLGATASSAISPSMSSAMSP 889 

                *:. *.  .** * ************.*********:****** ****** **** **:* 
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Per3CJLAB       NLDPPPSVTNQRREEEKWEAQRKGHPFISSRSSSPLQLNLLQEEMPRPSESPDEM----C 955 

Per3UCSC        NLDPPPSVTNQRREEEKWEAQRKGHPFISSRSSSPLQLNLLQEEMPRPSESPDEM----C 953 

Per3humano      TLDPPPSVTSQRREEEKWEAQSEGHPFITSRSSSPLQLNLLQEEMPRPSESPDQMRRNTC 949 

                .********.*********** :*****:************************:*    * 

 

Per3CJLAB       PQAEYQCVIDNSGSEGSPAATPALFTGSSPRETPSHPTAGVLSPGSPPRETPSHPTASVL 1015 

Per3UCSC        PQAEYQCVIDNSGSEGSPAATPALFTGSSPRETPSHPTAGVLSPGSPPRETPSHPTASVL 1013 

Per3humano      PQTEY-CVTGNNGSESSPATT------------------GALSTGSPPRENPSHPTASAL 990 

                **:** ** .*.***.***:*                  *.**.******.*******.* 

 

Per3CJLAB       STGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPGSAP 1075 

Per3UCSC        STGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPGSAP 1073 

Per3humano      STGSPPMKNPSHPTASALSTGSPPMKNPSHPTASTLSMG-LP-----------------P 1032 

                ****** : ****:** **.**** :.**:****.**** **                 * 

 

Per3CJLAB       RETPSHPTASILSPESPPRETPSGTGSAASGSSDCSIYFTGSAYSSEISQNGQQSQDIQK 1135 

Per3UCSC        RETPSHPTASILSPESPPRETPSGTGSAASGSSDCSIYFTGSAYSSEISQNGQQSQDIQK 1133 

Per3humano      SRTPSHPTATVLSTGSPPSESPSRTGSAASGSSDSSIYLTSSVYSSKISQNGQQSQDVQK 1092 

                 .*******::**. *** *:** **********.***:*.*.***:**********:** 

 

Per3CJLAB       KEIFPNVTDQAIWRMIQQTPECILMTYQGPERVKEVVLREDLERLESMKQQQPQFSHGQQ 1195 

Per3UCSC        KEIFPNVAEESIWRMIQQTPECILMTYQVPERVKEVVLREDLERLESMKQQQPQFSHGQQ 1193 

Per3humano      KETFPNVAEEPIWRMIRQTPERILMTYQVPERVKEVVLKEDLEKLESMRQQQPQFSHGQK 1152 

                ** ****:::.*****:**** ****** *********:****:****:**********: 

 

Per3CJLAB       EELAKVYNWIQSQAIPQEIDVQACVNCDSADSGDDAATSSGQ--AEDSSCNCMGCYTPLP 1253 

Per3UCSC        EELAKVYNWIQSQAIPQEIDVQACVTCESADSGDDAATSSGQ--AEDSS----------- 1240 

Per3humano      EELAKVYNWIQSQTVTQEIDIQACVTCENEDSADGAATSCGQVLVEDSC----------- 1201 

                *************::.****:****.*:. **.*.****.**  .***.            

 

Per3CJLAB       GEPDPEDSRHVNPMC 1268 

Per3UCSC        --------------- 

Per3humano      --------------- 
 

Figura 4. Alinhamento utilizando o programa ClustalW das seqüências das proteínas PER3 de Homo 

sapiens (Per3humano), de Callithrix jacchus disponível na plataforma UCSC (Per3UCSC) e de 

Callithrix jacchus seqüenciado por nós (Per3CJLAB). O * indica onde os aminoácidos de todas as  

seqüências são idênticas e no local em que as três seqüências não são iguais não há *. O – indica 

deleção. Os aminoácidos destacados em cinza são diferentes entre a seqüência referência de sagüi 
(UCSC) e a seqüência do CJLAB. 

 

4.2 Caracterização molecular das seqüências intrônicas do gene Per3 

Após a finalização da identificação da seqüência do cDNA do gene Per3 no 

sagüi iniciamos a identificação da região não codificadora, os íntrons. A região 

gênica do Per3 de sagüi possui 74.739 pares de bases, isto incluido 3 kb de região 

promotora na extremidade 5´. Aproximadamente 84% dos fragmentos intrônicos 

foram identificados e seqüenciados, totalizando 62.644 pares de bases. Os 16% 

restantes foram complementados com as seqüências referências disponíveis na 

plataforma UCSC e na plataforma ENSEMBL (destacados em amarelo no Anexo 4). 

A seqüência gênica apresenta um escore de alinhamento de 77 quando alinhada 

com seqüência do gene Per3 humano. Quando alinhada com a seqüência de sagüi 

disponível no UCSC notamos algumas diferenças nas seqüências e um escore de 

97. O tamanho de cada éxon e cada íntron dos genes Per3 de humano, sagüi 

referência disponível na plataforma UCSC e do sagüi CJLAB é mostrado na Tabela 

1. 
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Tabela 1. Comparação do tamanho de cada éxon (E) e cada íntron (I) dos genes Per3 de humano, sagüi 

referência disponível na plataforma UCSC e do sagüi CJLAB. O tamanho de cada região é mostrado em 

pares de bases.   

Espécie 
Humana  

Sagüi referência 
(UCSC)  

Sagüi CJLAB 
 

- E1  -  397 pb E1  -  397 pb 

- I1  -  253 pb I1  -  253 pb 

E1  -  352 pb E2  -  352 pb E2  -  352 pb 

I1  -  435 pb I2  -  441 pb I2  -  441 pb 

E2  -  146 pb E3  -  146 pb E3  -  146 pb 

I2  -  1.134 pb I3  -  817 pb I3  -  811 pb 

E3  -  116 pb E4  -  116 pb E4  -  116 pb 

I3  -  1.208 pb I4  -  1.241 pb I4  -  1.244 pb 

E4  -  202 pb E5  -  202 pb E5  -  202 pb 

I4  -  5.710 pb I5  -  5.658 pb I5  -  5.625 pb 

E5  -  52  pb E6  -  52 pb E6  -  52 pb 

I5  -  4.516 pb I6  -  3.485 pb I6  -  3.453 pb 

E6  -  149 pb E7  -  149 pb E7  -  149 pb 

I6  -  2.439 pb I7  -  2.828 pb I7  -  2.828 pb 

E7  -  79  pb E8  -  79 pb E8  -  79 pb 

I7  -  1.855 pb I8  -  2.360 pb I8  -  2.364 pb 

E8  -  107 pb E9  -  107 pb E9  -  107 pb 

I8  -  538 pb I9  -  548 pb I9  -  542 pb 

E9  -  157 pb E10 -  157 pb E10 -  157 pb 

I9  -  5.044 pb I10 -  5.292 pb I10 -  5.274 pb 

E10 -  106 pb E11 -  106 pb E11 -  106 pb 

I10 -  894 pb I11 -  937 pb I11 -  946 pb 

E11 -  129 pb E12 -  129 pb E12 -  129 pb 

I11 -  416 pb I12 -  714 pb I12 -  750 pb 

E12 -  151 pb E13 -  130 pb E13 -  130 pb 

I12 -  8.696 pb I13 -  9.622 pb I13 -  9.538 pb 

E13 -  136 pb E14 -  136 pb E14 -  136 pb 

I13 -  694 pb I14 -  683 pb I14 -  685 pb 

E14 -  125 pb E15 -  125 pb E15 -  125 pb 

I14 -  227 pb I15 -  232 pb I15 -  232 pb 

E15 -  174 pb E16 -  174 pb E16 -  174 pb 

I15 -  5.839 pb I16 -  16.666 pb I16 -  16.098 pb 

E16 -  231 pb E17 -  231 pb E17 -  236 pb 

I16 -  407 pb I17 -  711 pb I17 -  711 pb 

E17 -  698 pb E18 -  683 pb E18 -  684 pb 

I17 -  2.018 pb I18 -  1.997 pb I18 -  2.006 pb 

E18 -  328 pb E19 -  436 pb E19 -  436 pb 

I18 -  5.600 pb I19 -  6.018 pb I19 -  5.987 pb 

E19 -  184 pb E20 -  184 pb E20 -  183 pb 

I19 -  1.053 pb I20 -  1.179 pb I20 -  1.175 pb 

E20 -  151 pb E21 -  151 pb E21 -  151 pb 

I20 -  5.522 pb I21 -  6.373 pb I21 -  6.381 pb 

E21 -  2.506 pb E22 -  78 pb E22 -  155 pb 
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4.2.1 Análise de bioinformática 

 

4.2.1.1 A região promotora 

 

Para a identificação de regiões ricas em nucleotídeos CG foram analisados 

os 3 kb da região promotora mais a região inicial do gene (os dois primeiros éxons e 

o primeiro íntron) com o programa CpG plot/CpGreport do pacote EMBOSS. Este 

programa mostra a quantidade de nucleotídeos CG ao longo de todo o comprimento 

analisado. Pode-se ver que ao longo desta seqüência existem regiões com altas 

concentrações de nucleotídeo CG. Quando a porcentagem de nucleotídeos CG, em 

uma determinada região ultrapassa 80%, como entre as posições 2440 até 2735, 

2940 até 3644 e 3671 até 3914 é caracterizado uma ilha CpG (Figura 5).  

 

 
 

Figura 5. Representação da análise da região promotora de 3 kb mais a seqüência dos dois primeiros 

éxons e do primeiro íntron, com o programa EMBOSS CpG plot/CpGreport  mostrando a quantidade 

de nucleotídeos CG o longo de todo o comprimento da região analisada. Quando a porcentagem de 

uma determinada região ultrapassa 80%, como entre as posições 2440 até 2735, 2940 até 3644 e 3671 

até 3914 é caracterizado uma ilha CpG, e estas são indicadas pelos retângulos acima. 
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Para a procura de seqüências potenciais para ligação de fatores de 

transcrição (TFBS) foi usado o programa TFSearch. Foram encontrados 17 

possíveis sítios de ligação para fatores de transcrição na região promotora (Tabela 

2). 

 

Tabela 2. Sítios de ligação de fatores de transcrição identificados com o programa TFSearch, na 

seqüência da região promotora e no éxon1. 

TFBS Seqüência Orientação Posição dentro 

da 5´UTR 

CdxA ATAAAT* Antisense 449 a 454 

GATA-3 CCTATCAC* Antisense 589 a 596 

Sp1 CCCTGCCCC* Antisense 623 a 631 

CdxA ATAAAT Antisense 847 a 852  

SRY TTGTTT Antisense 900 a 905 

MZF1 CCCCACC* Antisense 979 a 985 

CdxA CTTTAT* Sense 1137 a 1142  

AP-1 TTGAGTCA* Sense 1534 a 1541 

S8 TTTTAATTGAGTCA* Antisense 1528 a 1542 

CDP CR AATCGATCC Sense 2009 a 2017 

C/EBP CTTTACCAAAGA Antisense 2094 a 2105 

AML-1° TGTGG Sense 2133 a 2137 

GATA-1 CGAGATGGC Sense 2207 a 2215 

deltaE ACTCACCTAA Sense 2346 a 2355 

MZF1 CCCCACC
‡ 

Antisense 2490 a 2596 

p300 TCTCACTCCCCGC Antisense 2819 a 2831  

USF 

DBPE 

EE-box 

EE-box 

CACGTGG 

GTTATGTAA
‡§

 

CACGCG
‡§

 

CTCGAG
‡§

 

Antisense 

Sense 

Sense 

Sense 

2880 a 2886 

3123 a 3132 

3308 a 3313
 

3320 a 3325 

*Estão dentro de um TE. 
‡
 Está dentro de uma ilha CpG. 

§
Estão localizados no éxon1. 

 

A maioria destes TFBS apresenta-se na orientação antisense (11 TFBS). 

Dois sítios para fatores de transcrição semelhantes a E-box (CACGCG e CTCGAG), 

e um sítio DBPE também foram localizados no éxon 1 da seqüência de sagüi. Todos 

estes estão na orientação sense. 

 

 

4.2.1.2 Análise da presença de elementos transponíveis no gene Per3 de sagüi 

 

Para testar os parâmetros nos programas de bioinformática utilizados nas 
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análises de elementos transponíveis no gene Per3 de sagüi, foi feito inicialmente um 

teste nas seqüências dos genes relógio em humanos, e isto acabou resultando em 

um manuscrito intitulado “Analysis of transposable elements in clock genes in human 

genome.” (Anexo 5). 

O gene Per3 de sagüi apresenta 115 inserções de TEs maiores que 100 

nucleotídeos (nt), representando um total de 41.700 pb espalhados ao longo deste 

gene. As classes predominantes são SINE e LINE as quais se apresentam com 50 e 

43 elementos, respectivamente. As classes LTR e elementos de DNA são 

encontrados em uma quantidade menor (ambas com 11 elementos).   

A distribuição e a quantidade de TEs ao longo do gene foi separada por 

região gênica (região promotora, exônica, intrônica e extremidade 3´) (Figura 6). Há 

quatro (3,48%) inserções na região promotora, nenhuma na região exônica, 110 

(95,65%) na região intrônica e somente uma (0,87%) na extremidade 3´.  

 

 
 

Figura 6. Gráfico mostrando a distribuição e quantidade das classes de TEs mais freqüentes em cada 

uma das regiões do gene Per3 de sagüi analisadas. 

 

A região promotora apresenta duas inserções de elementos transponíveis Alu, 

uma inserção do elemento LINE2 e outra do elemento ERVK. A região intrônica 

apresenta 39 inserções de elementos Alu, nove de elementos MIR, 37 inserções de 

LINE1, cinco de LINE2, duas inserções de elementos ERV1, três de ERVL, cinco de 

ERVL-MaL, cinco de hAT-Charlie e cinco de TcMar-Tigger. E o único elemento 

encontrado na extremidade 3´ foi o PiggyBac, um elemento de DNA (Tabela 3).    
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Tabela 3. Distribuição dos tipos de elementos transponíveis por região gênica do Per3 de sagüi. 

Tipos de TE 

Região gênica 

Região 

Promotora 

Éxon Íntron Extremidade 

3´ 

Alu 2 - 39 - 

MIR - - 9 - 

Line1 - - 37 - 

Line2 1 - 5 - 

ERV1 - - 2 - 

ERVL - - 3 - 

ERVL-MaLR - - 5 - 

ERVK 1 - - - 

hAT-Charl - - 5 - 

TcMar-Tigger - - 5 - 

PiggyBac - - - 1 

MER85 - - - - 

Total 4 0 110 1 

 
 

A inserção de um TE pode ser no mesmo sentido do gene hospedeiro (sense) 

ou na orientação oposta (antisense). Verificando a orientação dos TEs no gene Per3 

de sagüi notamos que a distribuição de inserções com o mesmo sentido da fita 

hospedeira foi de 47,83%, enquanto 52,17% estão na orientação antisense. A 

orientação de cada classe de TE também foi analisada. A classe SINE possui um 

pouco mais de TEs na orientação sense (52%) do que na antisense (48%), enquanto 

nas classes LINE, LTR e elementos de DNA a maioria dos TEs estavam inseridos na 

orientação antisente (51,16%, 63,64% e 63,64%, respectivamente) do que na 

orientação sense (48,84%, 36,36% e 36,36%, respectivamente).    

 Analisando a orientação da inserção do TE por região gênica, verificamos 

que a única inserção na região da extremidade 3´ está no sentido sense. A região 

promotora apresenta 75% dos TEs na orientação sense e 25% na antisense. Já na 

região intrônica a maioria dos TEs estão em antisense (53,64%) do que na 

orientação sense (46,36%).  

Quando olhamos na região promotora verificamos que existem inserções de 

TEs próximos a uma ilha CpG, todos eles localizados acima desta. Os dois TEs mais 

próximos pertencem à classe SINE (Alu) e estão localizados a 161 pb e 636 pb de 

distância. Um elemento LINE (Line2) está a 1.150 pb de distância e o TE mais 

distante desta ilha pertence a classe LTR (ERVK) e está localizado a 1.706 pb 

acima. Ao analisar os possíveis sítios para ligação de fatores de transcrição 

presentes na região promotora verificou-se que dos 20 TFBS encontrados, sete 
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estão dentro da seqüência de um desses TEs. Entre os outros TFBS que estão fora 

das seqüências de TEs, três estão entre o elemento LTR e o Line2, já os demais 

estão localizados depois do último TE (Tabela 2). 

 

4.2.1.3 Análise da presença de RNAs não-codificantes no gene Per3 de sagüi 

 

Os candidatos a RNA não codificantes (ncRNA) do gene Per3 foram obtidos 

por meio da predição feita com o programa RNAz (detalhes do processo de predição 

em Material e Métodos). O RNAz baseia-se em alinhamento múltiplo para buscar 

inferir se o mesmo é um RNA estrutural ou não, a partir de uma pontuação que 

analisa a conservação estrutural entre as seqüências. Conseqüentemente, é um 

programa de predição de RNA que se enquadra dentro de abordagens de genômica 

comparativa. 

Ao final da predição, foram obtidos 102 candidatos do genoma de sagüi, 

entretanto, apesar da obtenção dos candidatos, esses estavam sem qualquer tipo de 

informação funcional (anotação). Assim, cada candidato foi analisado por diferentes 

estratégias de anotação funcional (o processo de anotação dos RNAs está descrito 

no Anexo 6). Ao final deste processo, foi fornecido um relatório das evidências 

encontradas relativo ao tipo de RNA, de expressão (transcrição), informação 

estrutural e de falso positivo (localizado em região codificadora).  

Do total de 102 candidatos identificados (Tabela 4), 94 (92%) estão 

localizados em região intrônica e oito (~8%) em região exônica (Tabela 5).  

 

Tabela 4. Candidatos de ncRNA localizados no gene Per3. 

Tipo de RNA Quantidade Total (%) 

miRNA 14 13,7 

ncRNA* 51 50,0 

snoRNA 19 18,6 

SRP 8 7,8 

Sem evidência 2 2,0 

Proteína 8 7,8 

Total 102 100 

*Sem determinação de um tipo específico. 
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Os ncRNAs localizados em região exônica representam uma pequena 

proporção de erro na predição, também conhecidos como falsos positivos 

(candidatos encontrados em região codificadora), entretanto, não se descarta esses 

candidatos, dado o conhecimento de casos de ncRNA na fita antisense de região 

codificadora.  

 

         Tabela 5. Região gênica dos ncRNAs. 

Os éxons são representados pela letra E, 

e os íntrons pela letra I. Os números na 
frente das letras E e I são referentes ao 

número do éxon/íntron. 

 

 

 

Em oposição, 92 (90%) candidatos foram confirmados como RNAs não 

codificantes. Esse é um resultado interessante, pois, além de terem a evidência de 

conservação estrutural via predição feita, também estão localizados em regiões 

intrônicas. Os 92 candidatos estão distribuídos nos seguintes tipos de RNA: 50% de 

ncRNA, ~19% de snoRNA (do inglês: small nucleolar RNA), ~14% de micRNA 
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(microRNA) e ~8% de SRP (do inglês: Signal Recognition Particle RNA). Por fim, 

outro resultado interessante é que dos 102 candidatos, 35 apresentaram evidência 

de expressão, conforme etapa de evidência de expressão da anotação em que é 

executado o alinhamento com o programa BLAST contra 2.631 EST (do inglês: 

expressed sequence tag) de sagüi extraídos no UCSC Genome Browser Database 

(http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTables – Marmoset). 

 

4.3 Verificação da presença de SNPs na região do VNTR 

 

       A procura por SNPs na região do VNTR foi realizada através do 

seqüenciamento desta região em 17 sagüis. A partir do alinhamento das seqüências 

desta região desses animais e a seqüência referência para este VNTR 

(AY827153.1) foram encontrados dois polimorfismos na repetição quatro, uma na 

repetição sete e, também, se observou dois SNPs na região adjacente, após o final 

do VNTR (Figura 7). 
 

 

896             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

988             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

714             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

808             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

594             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

771             CCATCCTTCTGCCGGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

1023            CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

972             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGGGACTCCATCACGTCC  

954             CCATCCTTCTGCCGGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

645             CCATCCTTCTGCCGGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

1053            CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

1060            CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

790             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

A16             CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

B7              CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

C10-928         CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

A6              CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

AY827153.1      CCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCC  

                ************* ****************************** *************** 

 

896             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

988             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

714             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

808             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

594             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

771             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

1023            TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

972             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

954             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

645             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

1053            TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

1060            TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

790             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

A16             TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

B7              TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

C10-928         TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

A6              TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

AY827153.1      TACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACATCCCATCCTACTGC  

                ************************************************************ 
 

Figura 7. Parte 1 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTables
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896             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

988             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

714             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

808             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

594             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

771             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

1023            CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

972             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

954             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

645             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

1053            CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

1060            CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

790             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

A16             CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

B7              CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

C10-928         CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

A6              CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGACAGCAT  

AY827153.1      CAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCAT  

                ***************************************************** ****** 

 

896             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGGGAGACTCCATCCGAAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

988             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

714             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

808             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

594             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

771             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

1023            ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

972             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

954             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

645             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

1053            ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

1060            ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

790             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

A16             ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCGGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

B7              ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

C10-928         ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

A6              ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCAGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

AY827153.1      ACTGTCCCCGGAGTCACCTCCCAGGG-AGACTCCATCCGGAACTGGTTCTGCAGCATCAG  

                ************************** ***********  ******************** 

Figura 7. Alinhamento com o programa ClustalW da seqüência da região do VNTR de 17 

sagüis com a seqüência referência (AY827153.1). Cada repetição do VNTR está destacada 
com uma cor diferente. A figura começa mostrando a quarta repetição. O * indica onde as 
bases de todas as seqüências são idênticas e no local em que as seqüências não são iguais 
não há *. O – indica deleção. 

 

O primeiro SNP da quarta repetição aparece em três amostras (954, 771 e 

645), já o segundo aparece somente em uma das amostras (972).  Em ambos os 

SNPs ocorre uma mudança de adenosina para guanina que leva a mudanças de 

aminoácidos (Figura 8).  A primeira mudança ocorre de uma serina para uma glicina 

na posição 1.029 da proteína referência, enquanto a segunda ocorre de um ácido 

glutâmico para uma glicina na posição 1.039. Na sétima repetição uma única 

amostra (A6) apresenta uma mudança de uma citosina para adenina ocasionando 

também na mudança de uma alanina para um ácido aspártico na posição 1.082. E o 

primeiro polimorfismo na região adjacente ao final do VNTR apresenta uma 

mudança, em 15 animais, de guanina para adenina. E assim, ocorre uma mudança, 

na posição 1.097 da proteína, de uma glicina para uma arginina. E o segundo SNP, 

presente somente em um animal (896), apresenta uma mudança de adenina para 



Resultados 

 60 

guanina. A amostra 896 apresentou a inserção de uma guanina no final da última 

repetição levando a uma predição de mudança de todos os aminoácidos finais na 

proteína.  

Com as seqüências da região do VNTR, destes 17 animais, foram realizados 

dois testes para inferir se o VNTR está sob seleção ou não. Foi usado o teste 

Tajima´s D com a hipótese de que as mutações são seletivamente neutras (Kimura, 

1983). O resultado foi de -1,05045 com valor estatístico não significante e P > 0.10, 

o que indica que esta região é seletivamente neutra. O teste dN/dS apresentou uma 

pontuação alta de 2.62, mas o resultado não foi estatísticamente significante, ou 

seja, houve a confirmação de que esta região é seletivamente neutra, porém, o 

programa destacou alguns sítios positivamente selecionados (com valor beta alto), 

na proteína. Estes sítios estão nas seguintes posições: 67 (Serina), 77 (Ácido 

Glutâmico), 120 (Alanina) e 135 (Arginina).  

 

AY827153        SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

A16             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

896             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

B7              SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

1060            SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

790             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

A6              SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

C10-928         SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

1053            SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

972             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRGTPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

714             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

954             SVLSTGSPPREAPSHPSAGELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

594             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

988             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

1023            SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

771             SVLSTGSPPREAPSHPSAGELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

808             SVLSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

645             SVLSTGSPPREAPSHPSAGELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPG  

                ****************** ********* ******************************* 

 

AY827153        SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSGTGSAASGSS----  

A16             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSGTGSAASGSSDCSI  

896             SAPRETPSHPTASILSPESPPRGDSIRNWFCSIRDS----  

B7              SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGSSDCSI  

1060            SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGSS---- 

790             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGSS----  

A6              SAPRETPSHPTDSILSPESPPRETPSRTGSAASGSSDCSI  

C10-928         SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGVTAVYT  

1053            SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASG------  

972             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASG------  

714             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNGSDNQ  

954             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNGSGQP  

594             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNG----  

988             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNGSDNQ  

1023            SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNGSDNQ  

771             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNGSDNQ  

808             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASGNG----  

645             SAPRETPSHPTASILSPESPPRETPSRTGSAASG------  

                *********** **********                                     

Figura 8. Alinhamento ClustalW da região do VNTR da proteína de 17 sagüis com a referência (AY827153.1). 
Cada repetição do VNTR está destacada com cor diferente. A figura começa mostrando a terceira repetição. Em 
amarelo são aminoácidos que diferem da seqüência referência. O * indica aminoácidos idênticos em todos os 
indivíduos e no local em que as seqüências não são iguais não há *. O – indica deleção.  
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4.4  Verificação da presença de polimorfismo de comprimento no VNTR 

Para verificar se existe polimorfismo de comprimento neste VNTR foram 

analisadas 80 amostras de DNA de sagüis e somente um animal apresentou ser 

heterozigoto para esta região (Figura 9).  

 

 

 

                     A                                                         B 
 

Figura 9. A) Gel de agarose do amplicon do Per3 de sagüi mostrando o fragmento contendo o VNTR 

com sete repetições, nas nove primeiras amostras, e a última amostra mostrando mais de um 

fragmento (animal heterozigoto). B) Gel de agarose após um período maior de corrida mostrando a 

presença de três bandas da última amostra do A. 

 

 

A análise dos fragmentos amplificados para este animal evidenciou três 

bandas muito próximas, no gel de agarose. A primeira banda (M13A) tinha cerca de 

400 pb, a segunda (M13B), com 348 pb e a terceira (M13C), com 315 pb. Estas 

seqüências foram clonadas e seqüenciadas. Uma análise dos três fragmentos deste 

animal mostrou a presença das sete repetições na seqüência da banda M13A, e 

uma deleção de 18 aminoácidos na seqüência da banda M13B, quando comparado 

com a seqüência referência da proteína PER3 do sagüi (Figura 10). A seqüência da 

banda M13C quando alinhado, usando o programa BLAST, não teve nenhum 

resultado com qualquer seqüência similar ao gene Per3.   

Comparando as duas seqüências podemos ver uma grande conservação da 

banda M13A (134 aa) com a seqüência referência (identidade de 99,3%) e uma 

menor conservação, da seqüência referência, com a banda M13B (identidade de 

93,4%). Desta forma mostramos que apenas um sagüi apresentou uma mutação 

(deleção) rara nesta região. 

 

 

 

M13A 
M13B 
M13C 
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M13B            QVDSRGSTSHMDATPALFTGSSPRETPSHPTAGVLSPGSPPRETPSHPTASVLSTGSPPR  

M13A            QVDSRGSTSHMDATPALFTGSSPRETPSHPTAGVLSPGSPPRETPSHPTASVLSTGSPPR  

proteína        VIDNSGSEGSPAATPALFTGSSPRETPSHPTAGVLSPGSPPRETPSHPTASVLSTGSPPR  

                 :*. ** .   ************************************************ 

 

M13B            EAPSHPSASELSPGSPPRETPSR------------------PTASMLSPGSAPRETPSHP  

M13A            EAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPAASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPGSAPRETPSHP  

proteína        EAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPGSAPRETPSHP  

                ***********************                  ******************* 

 

M13B            TASILSPESPPRETPSGTGSAASS-------------DPRVPSSNSLAVVLQR-------  

M13A            TASILSPESPPRETPSGTGSAASML------------QKQFPLRLSLPYSP---------  

proteína        TASILSPESPPRETPSGTGSAASGSSDCSIYFTGSAYSSEISQNGQQSQDIQKKEIFPNV  

                ***********************              . ...   . .             

 

Figura 10.  Alinhamento da seqüência de aminoácidos da região de VNTR das seqüências 

de um animal heterozigoto (banda de cima – M13A e banda do meio – M13B) e a seqüência 

da proteína de sagüi depositada na plataforma UCSC (Referência). O alinhamento foi feito 

usando as seqüências de aminoácidos, obtidas por ferramentas de tradução de seqüências 

de nucleotídeos (com o programa ExPASy) e alinhado com ClustalW. Cada repetição do 

VNTR está representada por uma cor diferente na seqüência referência. O * indica onde os 

aminoácidos de todas as seqüências são idênticas e no local em que as três seqüências 

não são iguais não há *. O – indica deleção. 

 

 

4.5  Verificação da existência e da composição do VNTR em primatas do 

novo mundo e mamíferos em geral 

 

Na análise da região do VNTR, em 11 espécies de primatas do novo mundo e 

em três espécies de primatas do velho mundo (Chlorocebus aethiops e Pongo 

pygmaeus e Macaca mulatta), foi observado que o número de repetições varia 

dentre as diferentes espécies. Todos os 33 macacos-pregos (Cebus apella) e os 

dois macacos-da-noite (Aotus infulatus) apresentaram apenas duas repetições. O 

macaco-barrigudo (Lagothrix lagothricha), os dois macacos verde africano 

(Chlorocebus aethiops) e o sagüi-una (Sagüinus midas), apresentaram três 

repetições, enquanto os dois bugios (Alouatta), os dois macacos-aranha (Ateles 

paniscus) e o macaco-de-cheiro (Saimiri sciurus) apresentaram quatro repetições 

cada. O sagüi-imperador (Sagüinus imperator) apresentou cinco repetições e os dois 

sagüis-de-Goeldi (Callimico Goeldi) apresentaram seis. O sagüi-de-cara-branca 

(Callithrix geoffroy) apresentou sete repetições. Entre estas espécies apenas o 

sagüi-de-cara-suja (Sagüinus fuscicollis) apresentou uma variação polimórfica de 

tamanho maior com dez e onze repetições (Figura 11). 
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Para a verificação da presença do VNTR em outros mamíferos não-

primatas foi analisado a seqüência da proteína do gene Per3 das espécies 

cujos genomas estavam disponíveis na plataforma ENSEMBL. Para isso, foi 

usado o alinhamento da seqüência da proteína de humano com cada uma das 

espécies separadamente (par a par). Esses alinhamentos estão disponíveis no 

ENSEMBL e o Anexo 7 mostra a parte destes alinhamentos onde a seqüência 

do VNTR do humano aparece destacada em cinza.  

Pode-se observar que boi e morcego não apresentam nenhuma 

repetição deste VNTR, pois suas proteínas são menores que as de humano e 

acabam um pouco antes da região do VNTR. Já as seqüências de gato, rato-

canguru e bicho-preguiça apresentavam baixa qualidade do seqüenciamento 

do cDNA justamente na região do VNTR e, portanto, não foi possível identificar 

a presença e a quantidade de repetições na proteína PER3 destes animais. Os 

outros mamíferos não-primatas analisados apresentam, nesta região, uma 

seqüência de aminoácidos que difere tanto no tamanho quanto nos tipos de 

aminoácidos. Embora, em alguns casos, essas seqüências alinhem com a 

primeira repetição de humano a seqüência de aminoácidos é bem diferente e a 

pontuação de alinhamento é baixa. Quando foi realizado um alinhamento via 

programa BLAST das seqüências destes mamíferos separadamente verificou-

se que estas não pontuam com nenhuma seqüência Per3 de primatas. Assim, 

pode-se dizer que os mamíferos não-primatas analisados não possuem 

nenhuma repetição para este VNTR específico.  

Entre os genomas disponíveis nos bancos de dados estão três primatas 

prossímios, parentes mais próximos dos macacos e dos grandes macacos, 

mas os genes Per3 de gálago e lêmure-rato apresentavam baixa qualidade do 

seqüenciamento do cDNA  justamente na região do VNTR e, portanto, também 

não foi possível identificar a presença e a quantidade de repetições na proteína 

PER3 destes animais. E o gene do Társio-das-filipinas não apresentou 

nenhuma repetição (Anexo 7).  
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4.6 Verificação da expressão do gene Per3 

 

A expressão do gene Per3 de macaco-prego oscila ao longo das 24h em 

todos os tecidos estudados, mas apenas no fígado e no músculo apresenta 

ritmo circadiano significativo, segundo análise do Cosinor (com valor de p 

ajuste 0,028 e 0,046, respectivamente). A acrofase da expressão do Per3 no 

músculo e no fígado foi 5:58 e 7:20, respectivamente, e o ângulo de fase entre 

essas duas acrofases é de 1 hora e 22 minutos.  Estes resultados mostram que 

todos os tecidos apresentam o nível máximo de expressão durante o final da 

noite e início da manhã (entre as 4:35 e as 8:40), sendo que no baço parece 

haver um atraso de fase, com os níveis mais elevados de expressão 

aparecendo no começo da tarde (14:05). O nível de expressão mais baixo foi 

observado ao anoitecer no fígado, no átrio e no pulmão (20:45). No intestino e 

no músculo a expressão mínima ocorreu entre o meio da tarde e o início da 

noite (16:00 a 20:45). No baço a expressão mínima ocorreu no meio da tarde 

(16:00) (Figura 12 e Anexo 8).  
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Figura 12. Perfil diário da expressão do Per3 no fígado, músculo, intestino, pulmão, 
baço e átrio de macacos-prego. Os animais foram sacrificados em horários e dias 
diferentes e somente um animal para cada horário (primeiro dia: 8:45, 11:30, 14:05; 
segundo dia: 8:35, 10:30; terceiro dia: 16:00, 20:45, 00:30, 4:40;quarto dia: 00:25, 
4:30). Foi feito uma média das amostras coletadas em horários próximos para ajudar 
na analise estatística. A quantidade de mRNA foi avaliada por real-time qualitativo 
(Anexo 8). O horário está expresso em horas e os dados em valores relativos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Começamos este projeto em 2006, quando não havia nenhum dado 

genético de Callithrix nos bancos de dados. A idéia era ter nas mãos a 

seqüência, de um gene importante que está associado com a ritmicidade 

circadiana e homeostase do sono, de um pequeno primata que é usado em 

estudos de cronobiologia que permitisse futuros estudos de genética e 

comportamento. 

  Depois de ter as seqüências de cDNA e do gene Per3 prontos foi 

possível inferir e identificar importantes componentes que podem influenciar a 

expressão e a regulação deste gene. Também inferimos a seqüência de 

aminoácidos da proteína e identificamos variações (SNPs) existentes entre 

diferentes sagüis e variações no tamanho do VNTR em diferentes espécies de 

primatas. E para finalizar verificamos a expressão do gene Per3 em diferentes 

tecidos periféricos, de macaco-prego. A discussão mais detalhada sobre cada 

um destes pontos esta a seguir. 

 

 
5.1 Caracterização molecular do gene Per3 em Callithrix jacchus 

 

O gene é uma seqüência de DNA cromossômico que corresponde a uma 

informação para se produzir um determinado RNA, e este RNA transcrito é 

posteriormente traduzido em uma proteína. Um gene possui regiões 

codificadoras (éxons), que possuem o código para a síntese da sequência 

linear de aminoácidos que compõe a proteína, e regiões não codificadoras 

(íntrons) que se intercalam aos éxons. Na extremidade 5´, adjacente ao 

primeiro éxon, situa-se uma região promotora, que inclui seqüências 

responsáveis pelo início apropriado da transcrição (síntese do RNA 

mensageiro) e seqüências, como TFBS e ilhas CpG responsáveis pela 

regulação gênica. A seqüência localizada antes da seqüência codificadora é 

chamada de região 5´ não traduzida (5´UTR). Na extremidade 3´, a jusante da 

seqüência codificadora está uma seqüência não traduzida (3´UTR) que contém 

um sinal de poliadenilação. Este sinal de poliadenilação possui a função de 

adicionar a cauda poli (A) no RNA mensageiro e de ser reconhecido como a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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seqüência para o término da transcrição, pela RNA polimerase II (Figura 13) 

(Thompson & Thompson, 1993).   

 

 

 

Figura 13. Estrutura geral de um gene mostrando a região promotora, as regiões codificadoras (éxons), as 

regiões não codificadoras (íntrons), e as extremidades não traduzidas (UTRs). Modificado de Thompson & 
Thompson (1993). 

 

 

5.1.1 A região codificadora 

 

Ao comparar a seqüência do cDNA do sagüi (CJLAB) com as 

seqüências de humano e da referência de sagüi, disponíveis na plataforma 

UCSC,  pode-se verificar que o tamanho inicial da extremidade 5´ é diferente 

entre elas (Figura 3). Porém, quando analisamos esta região nas proteínas 

nota-se que o início (o primeiro aminoácido Metionina) das seqüências de 

sagüis começam somente oito aminoácidos antes do início da proteína humana 

(Figura 4), portanto, pode-se dizer que o comprimento do transcrito é maior do 

que o comprimento traduzido. Isto pode acontecer pelo fato das extremidades 

dos cDNAs serem região de UTR, ou devido a uma predição (anotação) 

equivocada do início da seqüência do cDNA do sagüi, pelas ferramentas de 

bioinformática utilizadas (Zhang, 2002).  

Cabe aqui destacar que impulsionados pela explosão de dados de 

genomas (mais de 800 genomas), os programas de bioinformática que 

procuram por genes também têm proliferado, particularmente aqueles que são 

projetados para um organismo específico. No entanto, a precisão com que os 
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genes podem ser preditos ainda está longe de ser satisfatória. Em relação à 

seqüência de nucleotídeos 80% dos genes são precisamente estimados. Já no 

nível de identificação de éxons apenas 45% são preditos e a identificação de 

um gene como um todo é de apenas ~ 20%. É por isso que as estimativas do 

número de genes no genoma humano são ainda imprecisas, variando de 

20.000 a 30.000 genes (Zhang, 2002).  

A extremidade 3´ do cDNA do gene PER3 do ser humano apresenta 

2.422 nucleotídeos (nt) que não são traduzidos (são UTR). Nenhum outro 

primata apresenta uma 3´UTR grande assim. Essa pode ser uma evidência de 

variação entre transcritos de humano quando comparados com outros 

primatas. Quando comparamos o final das três proteínas verificamos que 

somente o CJLAB acaba pouco depois das outras seqüências (Figura 4). Cabe 

lembrar aqui, novamente, que a diferença do final das proteínas pode ser 

devido a uma predição equivocada do último aminoácido, pelas ferramentas de 

bioinformática utilizadas. Este pequeno problema poderá, no futuro, ser 

resolvido pelo seqüenciamento da proteína ou pela identificação da estrutura 

protéica por cristalografia. 

 

Identificamos alguns indels na nossa seqüência quando comparada com 

as seqüências de humanos e do sagüi UCSC, separadamente (Figura 3). A 

seqüência do cDNA CJLAB apresenta vários SNPs, quando comparada com a 

seqüência referência de sagüi (destacados em amarelo na Figura 3), sendo a 

maioria não-sinônimos. Como não existem dados de SNPs em sagüi, nos 

bancos de dados, estas serão as primeiras informações de variações na região 

codificadora do gene. Na proteína, os aminoácidos diferentes também estão 

marcados em amarelo (Figura 4) e destacamos para uma região onde 39 

aminoácidos próximos são bem diferentes da seqüência referência (destacados 

em cinza na Figura 4). Esta diferença, nesta região, se dá pela presença de 

dois nucleotídeos Timina, na seqüência do cDNA de CJLAB, que não está 

presente na seqüência referência. Isto acaba modificando a seqüência de 

aminoácidos.  

Assim, nós identificamos algumas diferenças entre as regiões UTRs e, 

também, quando comparamos os tamanhos dos éxon e dos íntrons, entre o 

gene Per3 de sagüi e de humano (Tabela 1). Essas diferenças encontradas 



Discussão 

 70 

podem ser devido a um mecanismo diferente de regulação, de splice do gene 

Per3 de sagüi, ou da estabilidade do RNA mensageiro deste gene.  

Como parte destas diferenças encontradas gera mudanças de código de 

aminoácido na proteína e, portanto, podem causar alterações sutis na função 

desta proteína, elas são alvos potenciais de investigação na busca de 

associação de comportamentos associados à ritmicidade circadiana e sono. 

 

 
5.1.2 A região gênica 
 

Nos mamíferos, cada gene do sistema de temporização faz parte de uma 

pequena família gênica, com dois ou três parálogos, que têm apenas um 

ortólogo no genoma de Drosophila (Tauber et al. 2004). Geralmente, em famílias 

gênicas, há uma pressão seletiva para se manter a função original do gene 

ancestral em um dos produtos da duplicação, enquanto os outros parálogos 

podem acumular mutações que os tornam pseudogenes não-funcionais, ou 

acabam por assumir outras funções (von Schantz, 2008).  

Quando comparamos, nos bancos de dados, a identidade dos transcritos 

dos genes relógio, de sagüi com os de humano, percebemos que o gene Per3 

apresenta 91,6% de identidade com o gene humano (dado coletado na 

plataforma UCSC). As seqüências dos outros genes relógio apresentaram maior 

identidade. O transcrito do gene Bmal1 apresentou 97,9% de identidade com o 

seu ortólogo humano, seguido pela seqüência do cDNA do gene Clock, com 

96,5%. Os cDNAs dos genes Per1 e do Per2 apresentaram uma identidade de 

94,9% e 93,3%, respectivamnete com estes mesmos genes humanos. Somente 

a identidade do cDNA do Cry1, quando comparada com o CRY1 humano, foi 

similar ao do Per3, com 91,9%. Como os genes Bmal1 e Clock são fatores de 

transcrição, era de se esperar que fossem mais conservados. Dentre a família 

Period, observamos que o Per1 é o mais conservado e também verificamos esta 

conservação quando observamos o danco de dados do HapMap (Thorisson et 

al., 2005), onde o Per1 possui uma pequena quantidade de SNPs em relação ao 

Per3, portanto, pode-se concluir que o Per3 é mais susceptível a mutações. 

As diferenças entre os tamanhos dos éxons e dos íntrons dos genes de 
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sagüis e de humano são mostrados na Tabela 1. Ao analisar o alinhamento dos 

genes Per3 de humano, do sagüi referência e do sagüi CJLAB nota-se que as 

seqüências de sagüis iniciam-se 699 pb antes da seqüência humana, isto 

porque, o primeiro éxon de humano corresponde ao segundo éxon de sagüi, e 

assim por diante. Quando se faz o alinhamento do primeiro éxon de sagüi com 

o gene Per3 humano, este alinha com a seqüência promotora do gene 

humano. Se compararmos o número de nucleotídeos entre os éxons do gene 

PER3 de humano com os éxons correspondentes do gene do CJLAB (ex. éxon 

1 de humano, com éxon 2 de CJLAB e assim por diante) podemos verificar a 

grande semelhança entre a região codificadora destes dois organismos, pois 

de todos os éxons de humano somente cinco dos éxons correspondentes do 

CJLAB possuem pequenas diferenças no número de pares de bases (Tabela 

1).  

Esta diferença do início do gene PER3 humano e Per3 do sagüi pode 

ser devido ao uso de diferentes ferramentas de bioinformática, o que leva a 

algumas diferenças nas predições. Por exemplo, em setembro de 2009 foi 

liberado, na plataforma do ENSEMBL, outro rascunho do genoma de sagüi. 

Neste rascunho a variante do gene Per3 de sagüi possui 24 éxons. O éxon 1 

desta variante corresponde ao éxon 1 do gene humano, mas a região 

correspondente ao VNTR apresenta-se dividida em quatro éxons e três íntrons 

(visto na montagem versão Marmoset – Callithrix_jacchus-3.2). Estes fatos, 

principalmente a divisão do VNTR entre quatro éxons diferentes, demonstram o 

estado inicial e precário de caracterização do genoma de sagüi, inclusive as 

distorções de anotação existentes nos diferentes bancos de dados. 

Como a seqüência CJLAB teve como referência o gene disponível na 

plataforma UCSC, também apresenta um éxon a mais quando comparada com 

o gene humano.   

 
 

5.2 Análise de Bioinformática 
 

5.2.1 A região promotora 

 

A metilação do DNA é uma modificação química (adição de um grupo 

Metil) sobre a estrutura do DNA sem mudanças na seqüência genômica e é um 
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mecanismo de regulação importante na expressão gênica. A metilação da 

citosina de dinucleotídeos CpG localizados em regiões promotoras, juntamente 

com outras modificações da cromatina, interfere com a interação entre fatores 

de transcrição e DNA, levando, então, a inibição da expressão gênica 

(Antequera & Boyes, 1990). 

 Ilhas CpG são regiões onde os nucleotídeos citosina e guanina estão 

presentes em níveis significativamente mais elevados do que é típico para o 

genoma como um todo (geralmente acima de 50% dos nucleotídeos da região). 

Elas estão localizadas dentro e perto de aproximadamente 40% dos 

promotores de genes de mamíferos (Fatemi et al., 2005) e algumas vezes se 

estendendo ao primeiro éxon. As ilhas CpG dos promotores encontram-se 

desmetiladas se os genes são expressos e a metilação destes sítios pode inibir 

a expressão de um gene (Feil et al., 2007).  

A região promotora do gene de sagüi apresenta três ilhas CpG, entre o 

final da região promotora e na seqüência correspondente aos dois primeiros 

éxons e ao íntron entre estes. Quando comparado com as ilhas CpG de 

humanos verifica-se que humanos possuem duas ilhas CpG. Desse modo, o 

padrão de regulação gênica deste gene pode ser diferente entre essas duas 

espécies. 

 Sabe-se que mutações dos genes circadianos podem resultar em 

profunda influência sobre a manifestação dos ritmos circadianos (Cermakian & 

Boivin, 2003; Hastings et al., 2003). O estado de metilação de um gene relógio 

pode ser alterado e essas alterações podem estar associadas com 

manifestações clínicas. Liu et al. (2008) analisaram o estado de metilação dos 

genes relógios em 80 pacientes com demência e sete destes pacientes  

apresentavam a ilha CpG dos genes relógio Per1 ou Cry1 metilada, enquanto  

nenhum dos controles apresentaram metilação. A metilação anormal das ilhas 

CpG dos genes relógio também tem sido relatada em doenças como câncer 

(Yang et al., 2006). Um estudo de metilação das áreas promotoras de seis 

genes relógio humanos (PER1, PER2 PER3, CRY1, CRY2, BMAL1) mostrou 

que o gene PER3 apresentava-se metilado em todos os 19 pacientes com 

leucemia mielóide crônica (Yang et al., 2006). 

Na busca de sítios de ligação de fatores de transcrição, também na 

região promotora de sagüi, foram identificados 20 TFBS (Tabela 2). O 



Discussão 

 73 

complexo BMAL1-CLOCK ativa a expressão dos genes relógio quando se liga 

ao TFBS na seqüência de DNA E-box (CACGTG) (Ishida et al., 1999, Bozek et 

al., 2009). Entre os TFBS identificados, não se encontrou nenhuma evidência 

da seqüência E-box na seqüência de 3 kb analisada, mas encontramos no 

éxon 1 seqüências parecidas com E-box (CACGCG e CTCGAG), que são 

conservados no gene Per3 de humano, Macaca, rato e camundongo (Nakahata 

et al., 2008). Também, localizamos um sítio DBPE (D-box) que é um TFBS 

presente em outros genes relógio e que se mantém conservado entre 

diferentes espécies, porém, este TFBS ainda não foi experimentalmente 

estudado e confirmado (Yamamoto et al., 2004).  

 Bozek et al. (2009) realizaram uma análise de bioinformática em 

promotores de gene controlados pelo sistema circadiano de roedores e 

encontraram diversos TFBS. Estes sítios de fatores de transcrição podem 

contribuir para o ajuste do relógio circadiano em tecidos periféricos. A grande 

quantidade de TFBS é devido à complexidade de regulação tecido-específica e 

hora do dia específica de milhares de genes controlados pelo sistema 

circadiano. Este fato sugere que mecanismos adicionais de regulação 

contribuam para o sistema circadiano. 

Estudos recentes mostram que o fator HSF1 (Reinke et al., 2008), o 

ativador de transcrição STAT3 (Ptitsyn & Gimble 2007), o fator de transcrição 

SP1 (Méndez-Ferrer et al., 2008) ou receptores hormonais, como o receptor de 

glicocorticóide (GR), o receptor da tireóide (TR) ou o receptor de estrógeno 

(ER) (Yang et al., 2006; Teboul et al., 2008) também estão envolvidos na 

regulação de genes circadianos. Candidatos promissores adicionais de 

reguladores transcripcionais circadianos PAX-4, C/EBP, EVI-1, IRF, E2F, AP-1, 

GATA-1, HIF-1 e NF-Y foram identificados por Bozek et al. (2009). Além disso, 

motivos ricos em CG (regiões potenciais de ligação para os fatores de 

transcrição SP1, EGR, ZF5, AP-2, WT1, NRF-1) e motivos ricos em AT 

(regiões potenciais de ligação para os fatores de transcrição MEF-2, HMGIY, 

HNF-1, OCT-1) estão presentes na região promotora de genes controlados 

pelo relógio (Bozek et al. 2009). 

Em sagüi, encontramos sítios de ligação de fatores de transcrição 

encontrados por Bozek et al. (2009), como SP1, AP-1, C/EBP, GATA-1 e outros 

que não foram mostrados por estes autores, como CdxA, GATA-3, SRY, MZF1, 
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S8, CDP CR, AML-1, delta E, p300 e USF. Isto sugere que o Per3 de sagüi 

pode ser regulado por outros fatores de transcrição, além do heterodímero 

CLOCK/BMAL-1, porém, somente estudos experimentais podem comprovar 

esta evidência.  

Deste modo, com a seqüência do gene Per3 de sagüi completamente 

seqüenciada e caracterizada e com região promotora definida, Callithrix 

jacchus pode, agora, ser um modelo animal para se estudar experimentalmente 

regulação gênica e epigenética em comportamento circadiano e distúrbios de 

ritmo. 

  

5.2.2 Análise de elementos transponíveis no gene Per3 de sagüi 

 

Elementos transponíveis são seqüências de DNA que são capazes de 

se mover ou se replicar dentro do genoma, por transcrição reversa de um 

intermediário de RNA ou são transpostos movendo suas cópias de DNA até um 

novo sítio genômico (Hedges & Batzer, 2005; Cordaux & Batzer, 2009). Esses 

TEs podem ser responsáveis por eventos recombinação ectópica que podem 

ser deletérias ou vantajosas na aptidão geral do organismo (Deininger & 

Batzer, 1999). Encontramos, na literatura, exemplos de suas contribuições na 

organização do genoma, como a diversidade genética e a expansão genômica 

(Deininger et al., 2003; Hedges & Batzer, 2005), na expressão do gene quando 

inserido na região promotora (Brosius, 1999), no splice alternativo quando 

inseridos em íntrons (Varagona et al., 1992, Davis et al., 1998), na evolução 

das regiões codificadoras gerando novidades genéticas quando inseridos em 

éxons (Nekrutenko & Li, 2001; Lorenc & Makalowski, 2003; Ganko et al., 2003; 

Britten, 2006) e, quando inserido na 3'UTR, podem introduzir sítios de  

poliadenilação alternativa (Feschotte, 2008).    

Ao comparar a quantidade de inserções de TEs nas seqüências dos 

genes Per3 de sagüi e humano verificamos que a primeira seqüência apresenta 

14 elementos a mais que o gene de humano. Sabe-se que espécies 

eucarióticas apresentam uma grande variação na quantidade de TEs que 

ocupam seus genomas (Abrusan & Krambeck, 2006; Lander et al., 2001). 

Essas variações explicam grandes diferenças no tamanho do genoma 
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observado entre eucariotos, e mesmo entre espécies próximas (Kidwell, 2002; 

Gregory, 2005).  

Foram identificados elementos transponíveis em quase todas as 

regiões gênicas do Per3 de sagüi, exceto na região codificadora. Identificamos 

quatro TEs na região promotora e estes elementos estão inseridos próximos ou 

sobrepostos a TFBS e a ilhas CpG do gene de sagüi. Agora, estudos 

experimentais podem ser realizados para confirmar se estes TEs podem 

influenciar a expressão do Per3. Também foram identificados vários TEs na 

região intrônica e um na região 3´UTR, regiões relacionadas com splice 

alternativo e poliadenilação, respectivamente. Futuros estudos poderão indicar 

a contribuição de TEs nestas regiões. 

Surpreendentemente, no presente estudo foi identificada a presença de 

dois TEs adjacentes ao VNTR. O primeiro, um Tigger7, localizado no final do 

íntron anterior ao VNTR e outro, um Line1, inserido no começo do íntron 

posterior às repetições. A presença de TEs na região do VNTR é um indício de 

que esta região está sujeita a eventos de recombinação. Sabe-se que 

repetições, incluindo TEs, potencializam eventos de recombinação ectópica 

(Deininger & Batzer, 1999). A ocorrência destes eventos poderia explicar a 

criação e as duplicações das repetições obervadas na região do VNTR. 

Quando analisamos a seqüência desses dois TEs percebe-se que estas são 

menores que as seqüências destes TEs tradicionais, ou seja, são seqüências 

truncadas (não estão completas). Isto poderia ser mais um indício da possível 

ocorrência de recombinação ectópica, nesta região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Estes resultados apresentam a disposição de elementos transponíveis 

ao longo do gene Per3 de sagüi e aponta um novo caminho para se estudar à 

possível influência dos transposons na manutenção do ritmo circadiano e/ou 

homeostase do sono. 

 

 
5.2.3 Análise de RNAs não-codificantes no gene Per3 de sagüi 
 

O termo RNA não codificante (non-coding RNA ou ncRNA) é 

comumente empregado para RNAs que não codificam uma proteína, mas 

possuem papel funcional. Estes ncRNAs incluem microRNAs, snoRNAs, rRNA, 

antisense, SRP (do inglês: signal recognition particle) entre outros. Esses RNAs 
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podem atuar em vários níveis da expressão gênica incluindo a arquitetura da 

cromatina / memória epigenética, silenciamento, transcrição, splice e tradução 

(Mattick & Makunin, 2006). 

Sobre os tipos específicos de RNAs identificados, os microRNAs, 

snoRNA e SRP predominaram. Estes são pequenos RNAs (< 200 nt) com 

papel de regulação pós-transcricional (miRNA), ou que conduzem modificação 

química (snoRNA - Small nucleolar RNAs), e por fim, que fazem parte de 

complexo proteína-RNA para sinalização/transcrição (SRP - Signal Recognition 

Particle). 

Dentre estes ncRNAs encontrados no Per3 de sagüi, verificou-se no 

UCSC Genome Browser,  que há evidência de transcrição de cinco snoRNA, 

seis miRNA, sete SRP e onze ncRNA. Essa análise é uma evidência de 

confirmação experimental o que contribui de forma positiva a confirmação dos 

dados oriundos da predição in silico.  

 O dado mais curioso foi um microRNA encontrado dentro da região do 

VNTR, na fita antisense. Este miRNA de 200 nt está entre o final da terceira 

repetição até o começo da sétima. O genoma humano é o único genoma de 

primatas disponível no UCSC Genome Browser Database que contém dados 

de ncRNA. Assim, foi feito uma análise para verificar se esta região do VNTR 

no genoma humano possui alguma evidência de RNA, mas nada foi encontrado 

de ncRNA na região do éxon 18 humano que contém o VNTR. Embora a 

evidência encontrada deste miRNA em sagüi, na região do VNTR, foi obtida 

com um escore relativamente alto na análise estrutural, são necessários outros 

estudos experimentais para validar ou refutar este resultado. Geralmente os 

ncRNAs encontrados em regiões codificadoras são considerados falsos 

positivos, mas se sabe de casos de RNAs na fita antisense da codificadora e, 

na própria região codificadora (Thénié et al., 2001; Seim et al., 2008; Annilo et 

al., 2009). Por fim, foi encontrado, também, um microRNA que contém 89 nt do 

seu total de 429 nt sobreposto com o éxon 2. Esse candidato, apesar de ser 

considerado falso positivo, tem apenas 20% de sobreposição com éxon e 

sugere também uma análise posterior. 

Em 50% dos candidatos, não foi possível determinar o tipo específico 

de RNA, portanto, estes foram confirmados somente como ncRNA. Destes 

ncRNA, dois candidatos foram confirmados para o genoma humano, também, 
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mas por outro estudo de predição feita usando o programa Evolfold (Pedersen 

et al., 2006). Isso demonstra conservação dos candidatos nestes organismos e 

contribui como evidência de validação destes candidatos em sagüi. 

A descoberta e os estudos com ncRNAs é muito recente. Ainda não se 

pode dizer se estes ncRNAs identificados no Per3 de sagüi atuam neste 

mesmo gene, em outros genes circadianos, ou até mesmo em outros genes 

não relacionados com ritmo. Deste modo, abrem-se outras portas para futuros 

estudos experimentais para se verificar a expressão e validação de candidatos 

de ncRNA, e assim, poderemos compreender melhor os mecanismos pós-

transcricionais de regulação gênica dos genes circadianos.  

Estudos recentes de uma nova classe de reguladores pós-

transcripcionais, os miRNAs, tem mostrado que este pequenos RNAs possuem 

funções regulatórias com respeito ao sistema de temporização circadiano 

(Cheng et al., 2007; Pegoraro & Tauber, 2008; Nagel et al., 2009). Os miRNAs, 

em geral, se ligam a sítios complementares da 3´UTR dos RNAs mensageiros 

dos genes alvos, e assim, podem induzir a inibição transcripcional ou o 

decréscimo de RNAs mensageiros destes genes. Nagel e colaboradores (2009) 

descobriram um grupo de miRNAs com capacidade regulatória de todos os 

genes Per (1-3), em linhagem celular de câncer coloretal de humano. O 

aumento do nível de expressão destes RNAs inibe a síntese de proteína dos 

três genes Period o que acaba resultando em um ritmo circadiano alterado. 

Outros dois miRNAs, o miR-132 e o miR-219 são expressos ritmicamente no 

NSQ. Surpreendentemente, o miR-219 é capaz de ajustar, em camundongos, o 

comprimento do período circadiano. E sugere-se que o miR-132 é um 

regulador negativo do reajuste dependente da luz do próprio sistema de 

temporização (Cheng et al., 2007). 

   A identificação de miRNAs inibitórios dos genes Period acrescenta 

uma maior complexidade ao modelo de regulação dos componentes centrais 

do sistema de temporização (Nagel et al., 2009). No presente estudo, 15 

candidatos de RNA do Per3 de sagüi obtidos via predição foram classificados 

como miRNA, portanto, esta identificação torna real a possibilidade de se 

realizar estudos futuros experimentais que possibilitará a validação e a 

identificação do tipo desses miRNA. 

 



Discussão 

 78 

5.3 Verificação da presença de polimorfismo de comprimento no VNTR 

 

Com respeito à região que contém o VNTR de 54 nucleotídeos, 

presente no final da região codificadora do gene Per3 humano, a análise dos 

nossos dados no sagüi mostra que este apresenta sete repetições e não quatro 

ou cinco como em humanos, confirmando os dados prévios de Jenkins et al. 

(2005), porém, foi encontrado um único espécime heterozigoto com uma 

deleção de 18 aminoácidos. Desta forma mostramos que o sagüi também pode 

ter variações no tamanho do VNTR, mas que esta mutação é extremamente 

rara nesta espécie.  

Segundo Archer et al. (2003), cada uma das repetições do VNTR, na 

seqüência da proteína PER3, abriga potenciais sítios de fosforilação e, 

portanto, o aumento ou o decréscimo do número de aminoácidos, disponíveis 

como substrato para a fosforilação, poderia afetar as funções desta proteína. 

Desta forma, com a descoberta deste animal heterozigoto, o plano inicial era 

podermos realizar cruzamentos para se obter linhagens homozigotas e, assim, 

estudarmos a correlação entre comportamento circadiano e este genótipo, mas 

infelizmente este único animal faleceu e, portanto, teremos que aguardar o 

aparecimento de outro animal polimórfico para dar continuação a este 

subprojeto.  

De qualquer forma o fato de somente um animal ser heterozigoto para 

o VNTR em oitenta animais investigados indica que este polimorfismo é raro 

em Callitrix jacchus diferente, portanto, do Homo sapiens no qual a 

heterozigozidade é alta, por volta de 0.45. Um estudo realizado com amostras 

de 42 chimpanzés também não encontrou variação polimórfica no tamanho 

deste VNTR (Pereira et al., 2009).  

 

5.4 Verificação da presença de SNPs na região do VNTR 

       A análise da região do VNTR em 17 sagüis mostrou a presença de cinco 

substituições de aminoácidos, sendo que três fazem parte da seqüência do 

VNTR e dois estão localizados a sete e oito nucleotídeos após o final da 

seqüência do VNTR. Os quatro primeiros SNPs são não sinônimos, levando a 

uma mudança de aminoácido na seqüência da proteína. Já o quinto SNP está 
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localizado pouco depois de uma inserção de uma guanina na amostra 896, e 

devido a esta inserção todos os aminoácidos do final da região do VNTR estão 

modificados (Figura 7).   

 Como ainda não existem dados, nas plataformas UCSC e ENSEMBL, de 

SNPs na seqüência do gene Per3 de sagüi, as variações encontradas no 

presente estudo serão as primeiras a serem depositadas nos bancos de dados. 

Em humanos, esta região apresenta treze SNPs. Bem mais que a mesma 

região do sagüi, que além de duas repetições a mais apresenta apenas três 

SNPs. Nenhum dos polimorfismos encontrados em humanos está presente em 

sagüis.  

É interessante estudar os níveis e padrões de variações no gene Per3 para 

avaliar os mecanismos evolutivos que podem ter moldado estes padrões. A 

identificação de locos genéticos submetidos à adaptação é um projeto central 

da biologia evolutiva. Com o advento da técnica de seqüenciamento uma 

variedade de testes estatísticos foi desenvolvida para quantificar pressões 

seletivas atuando sobre as regiões codificadoras. Entre estes, Tajima´s teste e 

a razão dN/dS são umas das mais utilizadas, em parte devido à simplicidade e 

robustez (Kryazhimskiy & Plotkin, 2008).  

O teste estatístico desenvolvido por Tajima (1989) leva em consideração a 

relação entre duas estimativas de variação genética no nível do DNA, chamada 

de número de sítios segregantes e o número médio de diferenças de 

nucleotídeos estimados a partir de comparação par a par das seqüências 

analisadas.  

 A razão dN/dS foi originalmente desenvolvido para a análise de 

sequências genéticas provenientes de espécies divergentes (Kimura, 1977; 

Goldman & Yang, 1994; Muse & Gaut 1994), as diferenças entre as quais 

representam os eventos de fixação ao longo de linhagens independentes. Esta 

medida quantifica pressões de seleção comparando a taxa de substituições em 

locais silenciosos (dS), que se presume neutras, à taxa de substituições em 

sites não silenciosos (dN), que possivelmente experimenta seleção. A razão 

dN/dS deverá ultrapassar a 1 apenas se a seleção natural promove alterações 
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na seqüência de proteínas, indicando seleção positiva. Em contrapartida, uma 

razão menor que 1 é esperado somente se a seleção natural suprime as 

alterações na proteína, indicando uma seleção negativa (Kimura, 1977; Yang & 

Bielawski, 2000). Esta interpretação intuitiva de dN/dS é suportado por um 

trabalho teórico sobre a relação entre a estatística dN/dS e a pressão de 

seleção subjacente em um modelo de Wright-Fisher (Nielsen & Yang, 2003).  

Segundo os testes Tajima´s D e dN/dS, a região do VNTR é 

seletivamente neutra em sagüi, porém, há o indicio de quatro aminoácidos 

positivamente selecionados. Dois detes aminoácidos estão na quarta repetição, 

um na última repetição e o outro logo após o VNTR.  Nadkarni et al., (2005), 

investigaram a variação nas freqüências alélicas, das variantes 4 ou 5 do 

VNTR, entre populações humanas etinicamentes distintas e não encontraram 

indício de pressão seletiva sobre o PER3.  

 
 

5.5 Verificação da existência e a composição do VNTR em primatas do 
novo mundo e mamíferos em geral 

 

Seqüências repetidas de nucleotídeos são freqüentes no genoma de 

eucariotos. Embora usualmente ocorram em regiões não codificadoras, 

também são encontradas, mais raramente, dentro de éxons. Nas proteínas, 

variam desde repetições de um único aminoácido até a repetição de 100 ou 

mais aminoácidos (Marcotte et al., 1998).  

Nos últimos anos, tem-se sugerido que os VNTRs podem ter papéis 

funcionais importantes (Nakamura et al., 1998). Estudos sugerem que 

variações no tamanho das repetições podem ajustar características 

quantitativas. Pesquisadores ingleses e italianos propuseram que variações no 

tamanho de uma determinada repetição podem influenciar o mecanismo de 

compensação de temperatura do relógio biológico em Drosophila melanogaster 

(Sawyer et al., 1997; Peixoto et al., 1998). Eles estudaram variações alélicas de 

uma repetição de um hexanucleotídeo no éxon 5 do gene Period em várias 

populações naturais de moscas, ao longo da  Europa e do norte da África, e 

descobriram que os alelos mais comuns contêm menos repetições nas 

populações do sul (baixas latitudes), enquanto as populações do norte contêm 



Discussão 

 81 

mais repetições (altas latitudes). Esta distribuição geográfica sugere que a 

seleção natural poderia estar favorecendo os diferentes números de repetições 

em diferentes ambientes (revisado em Kyriacou et al., 2008). 

Estudos mostram a conservação evolutiva de repetições ao longo da 

escala filogenética. Esta conservação evolutiva é, freqüentemente, indicação 

de uma função biológica importante, oferecendo evidência adicional de algum 

papel significativo (King et al., 1997, Inoue-Murayama et al., 2008), mas é difícil 

estabelecer os efeitos fenotípicos da variação do tamanho das repetições. Um 

exemplo é um VNTR presente no gene receptor da dopamina D4 (DRD4). O 

éxon 3 do gene humano DRD4 possui uma repetição de 48 pb, com o 

comprimento variando de duas a dez repetições. O alelo com sete repetições 

foi originalmente associado com buscas por novidades (Ebstein et al., 1996; 

Benjamin et al., 1996), mas, depois, foi associado com várias características de 

personalidade e neuropsiquiátricas, incluindo alcoolismo, esquizofrenia e 

sensibilidade às drogas (Fondon et al., 2008).  A maioria destas associações foi 

refutada ou suportada por estudos posteriores, porém, até hoje o efeito deste 

VNTR é incerto. Este VNTR perece estar sob forte seleção direcional em 

humanos e não está presente no gene ortólogo de camundongo (Fondon et al., 

2008).   

Sabe-se que o VNTR do gene Per3 está associado com preferência 

diurna, SFAS (Archer et al., 2003; Pereira et al., 2005) e homeostase do sono 

(Viola et al., 2007; Goel et al., 2009) em humanos.  

Um fato muito interessante é que este VNTR está presente somente em 

primatas, segundo a análise que fizemos durante a realização do presente 

estudo. Fato que levanta a questão sobre o papel deste VNTR no processo 

evolutivo desta Ordem de animais. Características como diurnalidade e visão a 

cores são candidatos fisiológicos possivelmente associados ao papel deste 

gene, particularmente o VNTR, embora não existam ainda estudos sobre o 

tema. 

Embora todos os primatas antropóides analisados, no presente estudo, 

apresentassem o VNTR, o número de repetições varia de espécie para espécie 

o que é corroborado pelos dados de Jenkins et al. (2005). Foi possível verificar 

que com relação às espécies de macacos do novo mundo, a variação no 

tamanho do VNTR é bem diversificada, por exemplo, nos extremos observados 
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encontramos as espécies Cebus apella e Aotus infulatus que apresentam duas 

repetições, do outro lado o S1agüinus fuscicollis com dez e/ou onze repetições 

sendo que várias espécies têm um número intermediário de repetições entre 

três e sete. Já nos macacos do velho mundo, nos grandes macacos e nos 

humanos o tamanho do VNTR varia menos, de três a cinco repetições (Figura 

11).  

Uma característica marcante deste VNTR em humanos é o polimorfismo 

de comprimento e sua associação com fenótipos de sono e ritmos circadianos 

replicada por diversos estudos (Archer et al., 2003; Pereira et al., 2005; Viola et 

al., 2007; Goel et al., 2009). No entanto, quando buscamos pela presença de 

polimorfismos de comprimento na região do VNTR em sagüi encontramos 

apenas um único animal da espécie Calitrix jacchus apresentando sete e seis 

repetições, entre os 80 sagüis analisados. Nas espécies de primatas do novo 

mundo estudadas encontramos em Sagüinus fuscicollis um polimorfismo de 

comprimento, como existe em humanos (Figura 11). Embora o número de 

repetições, em S. fuscicollis, seja maior que em humanos, a heterozigozidade 

deste deve ser alta, pois somente um único indivíduo foi analisado. 

 Entre os mamíferos não-primatas analisados verificamos, pela análise 

dos bancos de dados dos genomas, que estes não possuem nenhuma 

repetição completa de 18 aminoácidos, para este VNTR específico. Apenas 

alguns animais apresentam poucos aminoácidos espalhados similares aos 

aminoácidos de uma das repetições. 

Jenkins et al. (2005), consideram que rato, camundongo e cão possuem 

uma seqüência similar às que compõe o VNTR em primatas, devido ao 

alinhamento de seis aminoácidos (aa) em 18, com a primeira seqüência das 

repetições do VNTR humano. No entanto, pelo nosso ponto de vista, o 

alinhamento de somente seis aa em 18 não caracteriza um alinhamento ou 

similaridade convincente. A possível identificação de um domínio conservado, 

nesta pequena seqüência, poderia reforçar a idéia que essa cópia é derivada 

da cópia única ancestral. A verificação por meio de um suporte estatístico, 

também, ajudaria a verificar se estas seqüências não são similares por acaso. 

Ainda um alinhamento estrutural das proteínas reforçaria esta hipótese de uma 

única cópia ancestral que existiu na linhagem ancestral de primatas, carnívoros 

e roedores (Gotea & Makalowski, 2006). No entanto tal estudo com esta 
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profundidade não foi ainda realizado.   

Um dado que reforça nosso ponto de vista sobre a não similaridade de 

nenhuma das seqüências do VNTR do gene Per3 dos primatas (com genomas 

disponíveis nos bancos de dados) com outros genomas de mamíferos é o fato 

de observarmos que a seqüência do VNTR (localizada dentro de um éxon) é 

cercada por dois elementos transponíveis nos íntrons adjacentes. Na direção 5` 

do VNTR há a inserção de um DNA transposon (Tigger 7) bem no final do 

íntron e poucos nucleotídeos de distância do início da primeira repetição. Do 

outro lado do VNTR há um elemento LINE (Line 1) inserido bem próximo do 

final da última repetição (Figura 14).  

 

 
Figura 14. Representação esquemática do éxon 18 do gene PER3 de humano, contendo a 

seqüência do VNTR, cercada por dois elementos transponíveis nos íntrons adjacentes. Na 
direção 5` do VNTR há a inserção de um DNA transposon (Tigger 7), bem no final do íntron 17 

e poucos nucleotídeos de distância do início da primeira repetição. Do outro lado do VNTR há 

um elemento LINE (Line 1) inserido bem próximo do final da última repetição. As setas 
representam o sentido do gene (orientação sense) e dos dois TEs (orientação antisense). 

 

O fato destes TEs estarem localizados nos flancos reforça o indício 

deste VNTR ser resultado de recombinação ectópica. O gene Per3 do Társio 

(um prossímio que tem, portanto, um ancestral em comum com os primatas 

mais recente que os outros mamíferos) também possui a inserção destes TEs 

nesta mesma região, porém não possui o VNTR, indicando que a inserção 

destes TEs é anterior ao surgimento do VNTR. Nenhum dos outros genes Per3 

de mamíferos analisados apresenta estes TEs, nesta mesma região. Portanto, 

esta é mais uma evidência da possibilidade que este VNTR é resultado de uma 

recombinação ectópica, nesta região, entre o gene Per3 e um dos outros genes 

Per (1 ou 2), ou entre regiões similares dos alelos do gene Per3.  
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Como as análises dos nossos dados mostram, há uma variedade grande 

no número de repetições do VNTR nos diferentes primatas. Quando 

consideramos esta variedade em conjunto com a especificidade primata deste 

VNTR surgem questões sobre se houve forças evolutivas atuando nesta região 

nestas espécies ou se a variedade encontrada se deve somente a um processo 

estocástico.  

Uma possível explicação não necessariamente ligada à seleção natural 

que pode levar ao aparecimento, aumento ou diminuição de regiões com 

seqüências repetidas é a recombinação ectópica. Este evento de 

recombinação ectópica ocorre entre regiões gênicas desalinhadas na 

duplicação da molécula de DNA durante a meiose e dá origem a uma região 

duplicada in tandem em um dos cromossomos e uma deleção complementar 

no outro, cujo comprimento depende da magnitude do desalinhamento. Depois 

do primeiro evento de duplicação a probabilidade de uma subseqüente 

recombinação ectópica pode aumentar (Futuyma, 1992). A chance de 

recombinação ectópica, em cromossomos homólogos, é maior em regiões com 

a presença de TEs (Cordaux & Batzer, 2009), que justamente se enquadra no 

caso do VNTR do gene Per3 analisado no presente estudo. 

Um fato complementar ao descrito acima sobre a recombinação ectópica 

é que estas regiões que contém repetições são freqüentemente propensas à 

mutação, ganhando e perdendo repetições rapidamente durante o curso da 

evolução (Kruglyak et al., 1998; Buard & Vergnaud, 1994). Em geral, os VNTRs 

possuem uma propensão para “slippage mutation”, a qual se caracteriza por 

um processo de aumento e diminuição do número de repetições sem, no 

entanto, alterar a seqüência destas repetições. Este processo basicamente 

ocorre durante a replicação do DNA quando uma fita realinha erroneamente 

com a fita complementar após o “escorregamento” por uma ou mais repetições 

(Richards & Sutherland, 1994; Kovtun & McMurray, 2008). Se for este caso 

neste VNTR primata a hipótese sobre o processo estocástico prevalece. 

Jenkins et al. (2005), propõem que o VNTR foi derivado de uma única 

repetição ancestral no ancestral comum de primatas, carnívoros e roedores. 

Propõe ainda que depois, ocorreu uma duplicação na linhagem primata antes 

da separação entre primatas do novo e do velho mundo. Uma possível 

explicação para as duplicações desta cópia ancestral seria eventos de 
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recombinações ectópicas entre os TEs, adjacentes a cópia ancestral como 

observada atualmente em Társios, que originou as duplicações em série em 

muitos primatas símios antropóides.  

Como o número de espécies primatas observadas por nós, no presente 

estudo, é muito maior que o de Jenkins e cols (2005) podemos construir uma 

visão mais completa do curso da evolução deste VNTR. Para explicarmos 

melhor a evolução do VNTR vamos assumir que ao longo da evolução dos 

primatas somente ocorreu adições das repetições. 

 A evolução dos primatas se deu no período de diversificação das 

angiospermas (Sussman, 1991). Os primatas ancestrais, sem nenhuma 

repetição do VNTR, já viviam nas árvores e eram insetívoros. Estes evoluíram 

depois da extinção dos dinossauros, mais ou menos a 63 milhões de anos 

(m.a). Segundo Dawkins (2004), logo no início da evolução dos primatas 

ocorreu à divergência em duas subordens (veja árvore evolutiva de primatas na 

Figura 15), os prossímios (Estrepsirrino) e os símios (Haplorrinos e Catarrinos). 

Os prossímios (lêmures, gálagos e lóris) são pequenos animais noturnos que, 

hoje, vivem restritos em Madagascar. Há aproximadamente 58 m.a viveu o 

último ancestral comum entre os Antropóides e os Társios. Os Társios atuais, 

não possuem o VNTR, e são bem parecidos com seu ancestral de 58 m.a 

(Martin, 1994), exceto pelo fato de serem noturnos. Eles possuem olhos 

enormes para melhor captação de fótons disponíveis durante a noite. É curioso 

o fato de que os olhos de mamíferos noturnos possuem uma camada refletora 

atrás da retina, o tapetum lucidum, que tem o papel de refletir os fótons 

novamente para a retina para uma re-captação destes. O Társio não possui 

esta camada refletora e isto levou a dedução de que os primatas ancestrais 

passaram por uma fase diurna e perderam o tapetum lucidum. Depois, os 

Társios voltaram à vida noturna e desenvolveram olhos enormes para captar o 

máximo de fótons de luz no escuro. O Aotus (macaco-da-noite sul americano) 

também compensou a falta do tapetum lucidum com olhos grandes (Dawkins, 

2004).  

O ancestral comum entre os Platirrinos (macacos do novo mundo) e os 

Catarrinos (macacos do velho mundo, grandes macacos e humanos) ocorreu 

por volta dos 40 m.a, e provavelmente, já deviam carregar pelo menos duas 

repetições do VNTR.  Hoje, os macacos do novo mundo vivem na América do 
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Sul e Central, mas a divergência com os Catarrinos provavelmente aconteceu 

na África. Um pequeno grupo de primatas africanos de nariz achatado, sem 

descendentes atuais africanos, chegou às Américas, segundo registros fósseis 

mais antigos, por volta de 25 m.a (Dawkins, 2004). Naquele tempo, é provável 

que penínsulas ligassem a África à América do Sul. As distâncias entre essas 

penínsulas deviam ser curtas o suficiente para que os ancestrais dos primatas 

pudessem transpô-las de carona em materiais flutuantes (Oliveira et al., 2008).  

 

 
 
 
 
Figura 15. Representação da árvore evolutiva (filogênese) dos primatas, baseada em 

Dawkins (2004) e Schneider (2000). Ao lado do nome de cada primata está, entre 

parenteses, o número de repetições do VNTR do gene Per3 que a espécie ou o gênero 

contem. Em vermelho, estão os prováveis números de repetições do VNTR dos 

ancestrais correspondentes em cada nó da árvore. 
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Esses novos moradores da América do Sul, que deviam também ter pelo 

menos duas repetições do VNTR, encontraram uma terra cheia de 

possibilidades, pois tinham comida e espaço e não tinham competidores, 

predadores e nem parasitas. Então, entre 20 e 16 m.a., aconteceu o que os 

evolucionistas chamam de radiação adaptativa explosiva, isto é, surgiu 

rapidamente uma enorme variedade de macacos abrigando os diversos nichos 

ecológicos, definidos pelas dietas (Marroig & Cheverud, 2004). Estes autores 

mostraram que a seleção natural, e não a deriva genética, que gerou esta 

diversidade na maioria dos macacos sul americanos. Com essa grande 

variedade de espécies novas também encontramos uma grande diversidade no 

número de repetições do VNTR, pois das poucas espécies de primatas do novo 

mundo analisadas encontramos espécies com duas repetições (Cebus apella e 

Aotus infulatus), até espécies com dez e onze repetições (Sagüinus fuscicollis) 

e várias espécies com um número intermediário de repetições, entre três e 

sete. 

O último ancestral comum, entre os Cercopitecídeos (os macacos do 

velho mundo) e os Hominoídeos (grandes macacos e humanos) viveu há 25 

m.a. e, provavelmente, já tinha três repetições. As espécies de macacos do 

velho mundo são os Cólogos, Langures, macacos-narigudos, os Guenons, os 

macacos verdes, os babuínos, o mandril e o Rhesus. A maioria destes 

Cercopitecídeos vive na África e descendem de um ancestral comum, 

provavelmente com três repetições, que viveu a 14 m.a. atrás. Alguns destes 

Cercopitecídeos vivem na Ásia (Dawkins, 2004).   

Os Gibões e os orangotangos vivem no sudeste asiático. O último 

ancestral comum entre gibões e os outros Hominoides viveu há 18 m.a., já o 

último ancestral comum entre orangotangos e os outros grandes macacos 

viveu 14 m.a. atrás. Estes dois ancestrais deviam ter três repetições. Existe 

muita controvérsia sobre onde eles viveram. Na África ou na Ásia? A Ásia 

possui vários registros fósseis destas épocas, mas várias espécies de grandes 

primatas surgiram na África. Segundo Stewart & Disotell (1998), uma linhagem 

ancestral imigrou do continente Africano para Ásia há aproximadamente 20 

m.a. Os gibões e os orangotangos são descendentes desta linhagem e 

permaneceram na Ásia. Por volta de 10 m.a., descendentes posteriores 

voltaram para a África. Nesta época, os grandes primatas africanos estavam 



Discussão 

 88 

extintos, portanto, esses primatas (com três repetições do VNTR) que vieram 

da Ásia originaram gorilas, chimpanzé e humanos (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Árvore genealógica extraído de Stewart & Disotell (1998), representa a hipótese de 

evolução dos primatas catarrinos. Os gêneros de espécies fósseis estão em itálico. As linhas que 

as ligam as áreas dilatadas (datas conhecidas por fósseis) à árvore foram inferidas por análise de 

parcimônia. Espécies africanas estão destacadas em vermelho, enquanto que as espécies 

encontradas na Eurásia estão destacadas em preto. As setas representam eventos migratórios 

inferidos.  Os números dentro dos círculos são as datas de divergência, em milhões de anos, 

entre dois ramos. 

 

As espécies mais próximas evolutivamente aos humanos são os 

chimpanzés e os gorilas. O último ancestral comum entre estas três espécies 

deveria ter três repetições e existiu a aproximadamente sete milhões de anos, 

enquanto a última divergência entre humanos e chimpanzés ocorreu por volta 

de seis milhões de anos atrás (Dawkins, 2004). Este ancestral mais recente, 

provavelmente já teria quatro repetições.      

  Pode-se inferir que a primeira duplicação da seqüência ancestral inicial 

do VNTR provavelmente aconteceu antes da divergência entre Platirrinos 

(macacos do novo mundo) e Catarrinos (macacos do velho mundo, grandes 
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macacos e humanos), mas depois da divergência entre Társio e Antropóides 

(Platirrinos e Catarrinos), ou seja, entre 40 e 58 m.a. atrás (Figura 15). Após 

este evento inicial da duplicação ocorreram vários outros eventos de 

duplicação ao longo da evolução dos primatas, pois encontramos espécies com 

duas até onze repetições. Pode-se observar que entre os Catarrinos o número 

de repetições deste VNTR permanece mais ou menos constante (de três a 

cinco repetições) indicando uma possível seleção estabilizadora. Pode indicar, 

também, algum papel seletivo relacionado ao ritmo circadiano ou homeostase 

do sono, específico dos Catarrinos. Já entre os macacos do novo mundo a 

variação do número de repetições é muito maior, assim pode-se inferir que 

nestes animais não houve um processo de seleção específico, mas sim 

eventos estocásticos. 

Sabe-se que a variação no número de repetições pode afetar diversos 

aspectos da função do gene incluindo taxa de transcrição e estabilidade do 

transcrito, taxas de dobramento da proteína e interação proteína-proteína 

(Fondon et al., 2008), portanto, o número de repetições pode ir aumentando, 

em uma determinada espécie, mas no momento em que o grande número de 

repetições começa a interferir no valor adaptativo desses indivíduos, a seleção 

passa a atuar. Verificamos que o tamanho do VNTR é bastante variado, entre 

as diferentes espécies de primatas, mas é difícil de encontrar variações de 

tamanho em indivíduos da mesma espécie.   

Segundo King et al. (1997), seqüências repetitivas com um efeito 

quantitativo funcional no fenótipo pode fornecer uma população com um 

elevado grau de flexibilidade evolutiva a um custo mínimo na carga genética. 

Estas seqüências de repetições têm um potencial para acumular grande 

quantidade de variação funcional, cuja expressão só será uma ligeira perda do 

valor adaptativo da população, devido ao aparecimento ocasional de fenótipos 

extremos. No entanto, quando as circunstâncias ecológicas mudam, ao longo 

do tempo evolutivo, o fenótipo vigente pode não ser o ideal. A seleção 

direcional pode, então, explorar essas imperceptíveis variações genéticas 

quantitativas com efeitos impressionantes. Seqüências repetitivas podem 

facilitar a evolução rápida e adaptação eficiente. Isto, por sua vez, sugere uma 

hipótese especulativa: estas repetições in tandem podem representar um tipo 

de padrão genético ajustável, que evoluiu sob seleção, promovendo a 
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característica amplamente favorável da versatilidade evolutiva. Deste modo, 

estas regiões com repetições funcionam como botões genéticos para ajustes 

evolutivos das características quantitativas. 

Ainda não se sabe direito a verdadeira função deste VNTR e do gene 

Per3, mas talvez possamos inferir que este VNTR ajudou a ajustar o ritmo 

circadiano e a homeostase do sono entre as diferentes espécies de primatas e 

seus diferentes nichos ecológicos.  

Outro ponto interessante seria tentar vincular este VNTR com 

diurnalidade. Praticamente todas as espécies de primatas Antropóides são 

diurnas, com excessão do Aotus, em contraposição com os outros mamíferos, 

em que o padrão noturno ou polifásico vem a ser os padrões mais comuns 

(Park, 1940).  O padrão diurno reapareceu em algumas ocasiões de mamíferos 

não-primatas, como em esquilo (Spermophilus lateral), mussuaranhos 

(Tupaiidae) e algumas espécies de roedores, porém, o pico de atividade de 

roedores diurnos ocorre ao meio-dia no campo, mas quando alojados no 

laboratório, com rodas de correr, alguns são mais ativos à noite (Blanchong et 

al., 1999). Padrões semelhantes foram relatados entre os roedores Arvicanthis 

ansorgei, em cativeiro (Challet et al., 2002). Em degus (Octodon degus), a 

atividade no campo é geralmente concentrada no meio do dia, mas os animais 

podem tornar-se crepusculares com o aumento da temperatura ambiente 

(Bacigalupe et al., 2003).  

Assim, este VNTR poderia consolidar o padrão de sono durante a noite. 

Talvez um sagüi Knockout para o VNTR do gene Per3 poderia ajudar a 

resolver esta questão.   

 

5.6 Verificação da expressão do gene Per3 

 

Com a caracterização molecular do gene Per3 de sagüi pronta, ainda 

faltava conhecer o padrão de expressão deste gene. Assim, foi analisado o 

perfil de expressão do RNA mensageiro do Per3 em diferentes técidos 

periféricos (átrio, baço, fígado, intestino, músculo e pulmão) de Cebus apella. 

A expressão de vários dos genes relógio, de uma forma geral, apresenta 

um padrão circadiano em diferentes tecidos de roedores como coração, 
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pulmão, fígado, estômago, baço, rim, pâncreas, retina, a medula óssea, 

glândulas submandibular, músculo esquelético (Chen et al. 2000; Damiola et 

al., 2000; Oishi et al., 2000; Shearman et al., 2000; Storch et al., 2002; 

Mühlbauer et al., 2004; Furukawa et al., 2005; Kamphuis et al. 2005 ; Peirson et 

al., 2006, McCarthy et al., 2007), testículos e timo parecem não ter um padrão 

de oscilação da expressão dos genes do relógio (Alvarez & Sehgal, 2005, 

Yamamoto et al., 2004). Em humanos, a maioria dos estudos mostra a 

expressão robusta dos genes relógio no sangue periférico e em células 

tumorais (Chen et al. 2005, Winter et al., 2007; Lin et al. 2008; Hida et al., 

2009), mas poucos estudos relatam a expressão do PER3 nos tecidos 

periféricos. 

Nossos resultados mostram que em macaco-prego, a expressão do Per3 

oscila ao longo das 24h em todos os tecidos estudados, mas apenas no fígado 

e no músculo apresenta ritmo circadiano significativo. 

Shearman et al. (2000) mostraram que a expressão do gene Per3 no 

músculo esquelético de camundongos apresentou um pico de expressão entre 

o final de um dia subjetivo e no início de uma noite subjetiva. Podemos 

observar que o padrão de expressão do Per3 está em antifase quando 

comparados com os resultados do macaco-prego, o que é esperado, pois estes 

dois animais possuem comportamentos diários diferentes, sendo que o 

primeiro apresenta atividade noturna, e o segundo, atividade diurna.   

Já o padrão de expressão do Per3, das espécies diurnas macaco-prego 

e humano, estão em fase. Hida et al. (2009) avaliaram os perfis de expressão 

de genes PERIOD em sangue periférico de jovens e velhos. O pico de 

expressão do PER3, do perfil diário individual, ocorreu no início da manhã ou 

final da noite, como o fígado e o músculo, em macaco-prego. Eles mostraram 

que a acrofase do gene PER3 foi aproximadamente as 8h30 nos indivíduos 

mais velhos e as 6:00 nos controles jovens. Embora os dados acima 

pertencerem a um tecido diferente estes são muito parecidos com os obtidos 

por nós, em macaco-prego, em termos de fase, já que no músculo a acrofase 

aconteceu aproximadamente as 6:00 e 7:20 no fígado. 

O fato de termos dados de apenas um animal por vez e das amostras 

terem sido coletadas em apenas um período de 24 horas, poderia ter 

aumentado o efeito da variabilidade individual. Apesar dessas limitações foi 
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possível observar a variação da expressão do gene circadiano Per3 no fígado e 

no músculo, o que indica que a oscilação de 24 horas é forte o suficiente para 

aparecer, mesmo nestas condições não ideais. 

Este é o primeiro estudo a mostrar a expressão do gene Per3 em seis 

diferentes tecidos de um primata não-humano, e mostra ritmo circadiano 

robusto no fígado e no músculo. No entanto, não podemos dizer se a ausência 

de ritmos de 24 horas nos outros tecidos foi devido às circunstâncias do 

experimento ou se não há provas consistentes de ritmos circadianos, nestes 

tecidos. Cebus apella pode ser usado como um modelo para estudar a 

oscilação circadiana, mas estudos mais elaborados são necessários para se 

compreender a relação da fase circadiana do gene Per3 e o ângulo de fase em 

diferentes tecidos. É necessário conhecermos esses padrões circadianos de 

expressão para compreendermos os transtornos causados, em cada tecido, 

por distúrbios nos ritmos circadianos. 

O padrão de expressão dos genes do relógio permite que cada órgão 

seja capaz de responder a vários estímulos fisiológicos que mudam ao longo 

do dia. Assim, a alteração desta ordem temporal terá conseqüências 

fisiológicas e, por isso, é criticamente importante se compreender o papel do 

Per3 e outros genes do relógio na fisiologia de cada órgão. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. As seqüências do gene Per3, do cDNA e da proteína de sagüi apresentam 

alta identidade com as seqüências ortólogas de humanos; 

2. Com a seqüência pronta do gene Per3 de sagüi e de sua proteína temos, 

nas mãos, agora um modelo animal primata para se estudar interações 

gene-ambiente na regulação dos ritmos circadianos e na homeostase do 

sono; 

3. O VNTR do gene Per3 de sagüi apresenta sete repetições e é muito raro 

encontrar variantes de comprimentos diferentes, com mais ou menos de sete 

repetições; 

4. Saguinus fuscicollis pode ser um bom modelo animal primata para se 

estudar a correlação entre o polimorfismo de comprimento do VNTR do gene 

Per3 e fenótipos de sono e ritmos circadianos; 

5. As duplicações deste VNTR podem ter surgido devido a eventos de 

recombinação ectópica, tanto devido ao próprio VNTR, como a elementos 

transponíveis adjacentes a estas repetições; 

6. Pode-se inferir que a primeira duplicação da seqüência ancestral inicial do 

VNTR provavelmente aconteceu antes da divergência entre Platirrinos e 

Catarrinos, mas depois da divergência entre Társio e Antropóides, entre 40 e 

58 m.a atrás; 

7. Ao longo da evolução dos primatas ocorreram eventos de seleção distintos 

entre os primatas Catarrinos e os Platirrinos na região do VNTR, sendo que 

há o indicio de seleção estabilizadora no primeiro grupo, onde o número de 

repetições deste VNTR entre as diferentes espécies permanece constante 

(de três a cinco repetições), enquanto que entre os Platirrínios há indício de 

eventos estocásticos devido à grande diversidade no número de repetições 

entre as diferentes espécies de primatas do novo mundo (de duas a onze 

repetições);  

8. A expressão do gene Per3 oscila, ao longo do dia, em diferentes tecidos 

periféricos de macaco-prego, mas somente fígado e músculo apresentaram 

expressão circadiana robusta. 
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7. ANEXOS 
 
 

 

Anexo 1. Figura mostrando todas as espécies de primatas estudadas. 
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GCGGATCAGACGCTGCGTTTGCTGGCTTTGATGAAAAGCCGGGCCTCTGGTGTCGGACCATCAGTTCCGCTTGGCCCTTGTCA

CCCCTGTTTCCTCCCCCCAGGCCGGACTTCCGAAAGTGGAGCGAGCTCCGGGTTTTGGAGATGCTGGAGGGAAAAACTCCTCA

GAGATGAGCGTGGCCCCCTTGCTCGTGGTAGCCGCCCGGTTTCTCTAACGCCATGGCGCGGACTAGAGTGAGAAAAAGCTGTC

TGTCGCTGACCGCAAAGTGAGCGAGAAGCAGGCAGCGGGCCGTCCCAGCAGGACATGGAGCCCTGCGGAGACCTCGAGACGCC

CCTCGGGGAACCTCCTGGCCCTGGGGGACGGGCGGCTGAGAACGAGGCCCTGGGCGAAGACTCTGGGGAGTGGTGGAGCCCCG

AGTTCCATCTGCAGAGAAAATTGGCGGACCCCAGCCACAGTGAACAGCAAGATCGAAACAGAGTTTTGGAAGAACTTACCATG

ATTGTCCAAGAAATGAAAAAATACTTCCCCTCGGAGAGACGCAATAAACCAAGCACTCTAGATGCCCTCAACTATGCCCTCCA

CTGTGTCCACAGCGTGCAAGCAAACAGTGAGTTTTTCCAGATTCTCAGTCAAAATGGAGCACCTCAGGCAGATGTGACCATGT

ACAGTCTTGAGGAGCTGGCCACTATTGCTTCAGAACACACTTCCAAAAACACAGATACCTTTGTGGCAGTATTTTCATTTCTG

TCTGGAAGGTTAGTGCACATTTCTGAACAGGCTGCTTTGATCCTGAATCGTAAGAAAGATGTCCTGGCATCTTCTCACTTTGT

TGACCTGCTTGCCCCTCAAGACGTGAGGGTGTTCTATGCATACACTGCCAGAGCTCAGCTTCCCTTCTGGAACAACTGGACCC

AAAGAGCAGCTCCACGATATGAATGTGCTCCGGTGAAACCTTTTTTCTGCAGGATCCGTGGAGGTGAAGACAGAGAGCAAGAG

AAGCGTCCCTCCCCCTTCCGGATCATCCCTTATCTGATTCATGTCCATCACCCTGCCCAGCCAGAATCGGAATCAGAGCCTTG

CTGTCTCACTGTGGTTGAAAAGATTCACTCTGGTTATGAAGCTCCTCGAATCCCAGTGAATAAAAGAGTCTTGACCACAACAC

ACACCCCAGGGTGTGTTTTTCTTGAAGTAGATGAAAAAGCAGTGCCTTTGCTGGGTTACCTACCTCAGGACCTGATTGGAACA

TCAATCTTAACCTACCTGCACCCTGAAGATCGTTCTCTGATGGTTGCCATACACCAAAAAGTCTTGAAGTATGCAGGGCATCC

TCCCTTTGAACATTCTCCCATTCGATTCTGTACTCAAAATGGAGACTACATCATTCTGGATTCCAGTTGGTCCAGCTTCGTGA

ATCCCTGGACCCGGAAGGTTTCTTTCATCATTGGTCGGCATAAAGTTCGAACGAGCCCACTAAATGAGGATGTTTTTGCTACC

AAAATAAAAAAGATGAACAATAATGACAAAGACATAACAGAATTACAAGAACAAATTTACAAACTTCTCTTACAGCCAGTTCA

CGTGAGTGTGTCCAGCGGCTATGGGAGCCTGGGAAGCAGCGGGTCACAGGAGCAGCTTGTCAGCATGGCCTCCTCCAGTGAGT

CCAGTGGGCACTGCGCGGAGGAGACAAAGGCGGAGCAGATGACCTTGCAGCAGGTCTATGCCAGTGTCAACAAAATTAAGAAT

CGAGGTCAGCAGCTCTACATTGAGTCAAGGACCAAATCATCAGTCAAGCCAGTGACGGGGATGTGCGCAGAACTGAATGGTGG

TGGTGAGTATAAGGCCTGTACTTCCTTCCACCAAATATTGAAAAATAATAGCATGTACGCTGAGCCTCACGAGGATCTGAGGA

ACGACGAGCACAGCCCATCCTATCAAAAGATTAACTGTATCGAGAGCGTCATCAGATACCTGAAGAGCTACCACATTCCAGCT

TTGAAAAGAAAGTGTATCTCCTGTACAAATACAACTTCTTCATCCTCAGAAGAAGACAAACAGAACCACAAGGCAGATGATGT

CCAGGCCTTACAGGCTGGTTTGCAAATCCCAGTCATACCTAAGCCAGAAATGCCAGCAAATGGACGGTCCACAGACACAGGAG

GAGGAGCTCCACAGATCCTGTCCACGACAGTGCTGAGCTTGGGGTCGGGCATGAGCCAGTGTGGTTACAGCAGCACCATTGTC

CACATCCCACCCGCAGAGACAGCCAGGGATGCCACCCCCTTGTGTGAGCCCAGGACCCTGAACATGCGGCCAGCCCCTTTGAC

CTCGGAGGAATTTAAACACGGTGGGCTCACTGCGGCTGTTCTGTCCGGGCATACCCTGGAGAAGGAAGAGCAGAATTATGTTG

ATAAATTCCGAGAAAAGATCCTGTCATCACCCTATAGTTCCTATCTTCAGCAAGAAAGCAGGGGCAAAGCTAAATTATTCATA

TTTTTCAAGGAGATTCCACTTTCCAACAGACGAGGTCGGCCGGCTGCAGGAAAGGGAAGCACAAGCGGAAGAAGCTGCTGGAG

CCACCAGGCAGCAGCAGCTCGAACGCCGGGCTCCGGTCACCGCAGGGGAGCGCATCTGAACGCACAGCCCTGCTGCCCCTCCG

TGGCCTCTTCTCCACACTCCTCAGGCCCAACCTTCCCACTTGCTGCCATGGTACCCAGCCAGGCCCCTTATCTCGTCCCGGCG

TTTCCCCTCCCAGCTGTGACCTGTCCCGGAAGAGAATATGCCGTTCCCGGAACTGCACCGGAAGTCCTGCCTGGGCCACCCTC

ATCCAAGGACCAGCAGACTTGCCTAGGTTTCCCTTCTCCTTGCTTGGATACTTTTATGACCGTTTTCCTGCCTGACCCCTCTG

TCTGCCCTCTGTTGTCTCCATCGTTCTTTCCATGTCCATTCCTGGGGGAGACAGCCTCTTCTGCAATATTACCCTCAATGTCA

GCAATGACTCCAAACCTGGACCCACCCCCTTCAGTCACCAACCAAAGGAGAGAGGAGGAAAAGTGGGAAGCACAAAGAAAGGG

GCACCCATTCATTTCCTCAAGGAGCAGTTCGCCCTTGCAGTTAAACTTACTTCAGGAAGAGATGCCCAGACCCTCTGAATCTC

CAGATGAGATGTGCCCACAAGCTGAGTATCAGTGTGTTATAGACAACAGTGGCAGTGAGGGCAGTCCTGCTGCTACCCCTGCA

CTGTTCACAGGATCATCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCGGTGTGCTGTCCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGAC

TCCATCGCATCCTACTGCCAGCGTGCTGTCCACAGGGTCACCTCCCAGGGAGGCACCATCCCATCCTTCTGCCAGCGAGCTGT

CCCCAGGGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCACGTCCTACTGCCAGCGTGCTGTCCATGGGATCACTTCCCAGGGAGACTACA

TCCCATCCTACTGCCAGCATGCTGTCCCCGGGGTCAGCTCCCAGGGAGACTCCATCGCATCCTACTGCCAGCATACTGTCCCC

GGAGTCACCTCCCAGGGAGACTCCATCCGGAACTGGTTCTGCAGCATCAGGAAGCAGTGACTGCAGTATATACTTTACTGGTA

GTGCTTATTCTTCTGAAATCTCTCAAAATGGGCAGCAATCTCAGGATATACAGAAAAAAGAAATATTTCCCAATGTCACCGAT

CAGGCCATCTGGAGAATGATACAACAGACACCTGAGTGCATTCTCATGACGTATCAGGGACCTGAGAGGGTTAAAGAAGTTGT

CCTAAGAGAAGACCTAGAAAGGCTAGAGAGTATGAAGCAGCAGCAGCCCCAGTTTTCTCATGGGCAGCAGGAGGAGCTGGCCA

AGGTGTATAATTGGATTCAAAGCCAGGCTATCCCTCAGGAAATTGACGTTCAAGCCTGTGTCAATTGCGACAGTGCAGATTCA

GGTGATGATGCAGCCACATCCAGTGGTCAGGCAGAAGACAGCAGCTGCAATTGCATGGGATGCTACACTCCCCTGCCAGGGGA

GCCTGACCCAGAGGACAGCAGGCATGTCAATCCGATGTGTTG 
 

Anexo 2. Seqüência do cDNA do gene Per3 de sagüi (Callithrix jacchus). 
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MEPCGDLETPLGEPPGPGGRAAENEALGEDSGEWWSPEFHLQRKLADPSHSEQQDRNRVLEELTMIVQEMKKYFPSER

RNKPSTLDALNYALHCVHSVQANSEFFQILSQNGAPQADVTMYSLEELATIASEHTSKNTDTFVAVFSFLSGRLVHIS

EQAALILNRKKDVLASSHFVDLLAPQDVRVFYAYTARAQLPFWNNWTQRAAPRYECAPVKPFFCRIRGGEDREQEKRP

SPFRIIPYLIHVHHPAQPESESEPCCLTVVEKIHSGYEAPRIPVNKRVLTTTHTPGCVFLEVDEKAVPLLGYLPQDLI

GTSILTYLHPEDRSLMVAIHQKVLKYAGHPPFEHSPIRFCTQNGDYIILDSSWSSFVNPWTRKVSFIIGRHKVRTSPL

NEDVFATKIKKMNNNDKDITELQEQIYKLLLQPVHVSVSSGYGSLGSSGSQEQLVSMASSSESSGHCAEETKAEQMTL

QQVYASVNKIKNRGQQLYIESRTKSSVKPVTGMCAELNGGGEYKACTSFHQILKNNSMYAEPHEDLRNDEHSPSYQKI

NCIESVIRYLKSYHIPALKRKCISCTNTTSSSSEEDKQNHKADDVQALQAGLQIPVIPKPEMPANGRSTDTGGGAPQI

LSTTVLSLGSGMSQCGYSSTIVHIPPAETARDATPLCEPRTLNMRPAPLTSEEFKHGGLTAAVLSGHTLEKEEQNYVD

KFREKILSSPYSSYLQQESRGKAKLFIFFKEIPLSNRRGRPAAGKGSTSGRSCWSHQAAAARTPGSGHRRGAHLNAQP

CCPSVASSPHSSGPTFPLAAMVPSQAPYLVPAFPLPAVTCPGREYAVPGTAPEVLPGPPSSKDQQTCLGFPSPCLDTF

MTVFLPDPSVCPLLSPSFFPCPFLGETASSAILPSMSAMTPNLDPPPSVTNQRREEEKWEAQRKGHPFISSRSSSPLQ

LNLLQEEMPRPSESPDEMCPQAEYQCVIDNSGSEGSPAATPALFTGSSPRETPSHPTAGVLSPGSPPRETPSHPTASV

LSTGSPPREAPSHPSASELSPGSPPRETPSRPTASVLSMGSLPRETTSHPTASMLSPGSAPRETPSHPTASILSPESP

PRETPSGTGSAASGSSDCSIYFTGSAYSSEISQNGQQSQDIQKKEIFPNVTDQAIWRMIQQTPECILMTYQGPERVKE

VVLREDLERLESMKQQQPQFSHGQQEELAKVYNWIQSQAIPQEIDVQACVNCDSADSGDDAATSSGQAEDSSCNCMGC

YTPLPGEPDPEDSRHVNPMC 
 

Anexo 3. Seqüência da proteína PER3 de sagüi (Callithrix jacchus). 
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TAAGCAATCATATATTATAGATACCTAGTATATACCAAGTATGACCTTTTAATTTTGCTAATGTTTCTCTTTTTGC

AAAGTGCGAACCTAAGGTGACATTGTGAAAGAAGTCACCCTAAGGCAAGATGCTCTCTGTCAGCCTAGGGCTGCCG

GAGGGTGCCTTGGCTATGCTGCAGCACCAGCGCTGGGAAAGCGCCCGCTGATTAGCAAGGTACGGAAGGAGATGTC

TGAGATGTCTCCTTCCTTGGAGGAGTTAAGAGTAAACTTCGCTCCCACAGGCGCCTGTGGCAGGCCTGACGGCTAT

CAGGAACACATGCTGACATCCAGGGGCTTAATTATTTTCTCTCTGTGATGCTGTGCTTCGGCAGTCATGTTCCATG

TCTACTTTCATGTTCTGCTTCCTCTACCTGGTTCCTTTTTTAGGAGATAGGATCAGGAAAAGGAACATAAATCTTA

ATGTCTGTGTTCCTTCTTGACAAGTATGGAAAAAGTGCTGGCACATTTTTCCCTTGCCCTTGCTTCTTCCCTTGCC

TGGGCTACTTGAAAGTCCTGGGCTCCTGTCTCTAAGACATGTGATTTACTTGACCCTATCACTGACCACCAATGAC

TTGCCCTACCTACCCTGCCCCCTGCTTTATACTCAATAAAAGCGCGTCCAGGACTCTGCGCTTTGGTTGGCAGTGG

ACCCCTGGGCCCAAACTCTCTTTCTCTTGAACTCAGTGTCTTTATTTCCAGTAGAGAGGGCTGGACCCTACACTCT

GTCAAAGTATAGCTGTTGGCAGTGGAGAGCTGTGTGCATGGGACTTTCAATGTCAGGGTGTGGCTTGCAGGCCAGA

GTTAAGCTATAAATGAAAACAGGCAAGGAAGCACTGAAGGAGAAACAGACCTGATAAAGTTAGTTCAGTTCTCAAC

AGCAAACTTACTTCTTTCCAAGGTCCTTTGCAGGTACTTTCCACTCTGCAGGGCCCACTTCCCCACCCATCGGGCA

GGTGCTGCTCATCTCGGGTTTAACTCCGCCTTCCCAGATAGCCTTCCCGGCTGATCTAGGAGGCTCTGGCCTCCTT

CCTTCTCCACCTCTGTCCCAGTTACTCTTCATCCCAGTAGCTTGTTTTCTACACATCGCTTTAGGCTTTATGAACT

TATTTACGGGGTTTCTTGTATGTGTTTCTCAATAAAACGTTGACTCCCTAGGTGGCAGGGACTTTGGTCCACTGTT

CTAGCCCCTGGGATTCCAAGTGTCACTACCCAGATCTGCACGCAATAAATACTTGCTGAAGGAATGCAGTTTGACA

AAATTCAGCCTCTGAGGACAGCAAGCCAACCTAGACTATCGCTTGTAAGAATAAGGTGGTTTATTCAGTACCTAAC

ATAAACATTCGCCCACTCACTTTTCCCCTCTTCCTCCACATACAATTTCATTCATCCAACAAATATTGAATATTTT

TTCTGTTCCAGGCAGCAGAGAGAGGGGCGCCACTAAGCACTATACCTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAATTG

AGTCAGAGTTTCGCTCTTGTTACCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCGATCTTGGCTCACCGCAACCTCCGCCTCCTG

GGTTCAGGCAATTCTCCTGCCTCAGCCTCTTAAGTAGCTGGGATTACAGGCACGCGCCACCATGCCCAATTTTTTG

TATTTTTAGTAGAGACAGAGTTTCACCATGTTGACCAGGATGGTCTCGATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCGCCT

CGGACTCCCAGAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCGCGCCCGGCCTATACCTTTCATTTCTAAGGTGTTGAG

ACAGACAATCTAAACTGAGATTTCAGACTTTCTTTTTTAAGGGCATTACAGCTTCCTCCTCTGAACACTGCCTTTT

ACATTTGTCTTCCTGTAGTTGCCAAATGAATCTGGTAATTTAGAATGTCCGGGGAAGTGTTTTAAGTTTCACCGCC

AAAAGATACAGTGGCTCGCACCAGTAATCGATCCCAACACTTCGAGGGACTGAGGCCAGCAGATCACTGGAGCTCA

GGAGTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATAGACCATCTTTACCAAAGACATAACAATTAGCCAGATGTGGTGGCTGCG

CCTGCAGTTCAGCTACCTGGGAGGCTGAAGCAGGAGAATGCCTGGAGCCCAGAAAACAGGTTGCAGTGAGCCGAGA

TGGCGGGCGCCACTGCACTCCACCCTGGGCGACAGAGCAAGACCCTGTCTCCAAAAAAAAAAAAAAACTTTCTAAA

TATCGGATGGGCTTTTTGCCAGCACTGCTATACGGCCGGGTTCCTTCAAGTCCACCTCACTCACCTAAAGAGTTAG

CGGAGAATGAGGGCGGTTGGGGTGGGTTCGGTAGGTCAGAGGCGGTGAAACCCATGCAAAGCCAAGAAGACACCCA

AAGCACGTTGAAAGGTACGCTGCCTGCAGCCGGCCCCACACAGAGCTCCTCCCCACCCCCGCTCGGGCAGCCGGGA

GCCACCTGCGGACGCCAGGAACCGCCCCAGAGAGCTGGCTCGGGCCGCCCCGGCCCGCCCCGACACGCCCCCAGTC

CCCGCCTCTCTCTCGCCCCCTTCTGGCCCCGTCTTCGACACCACCGCCCCAGCCTCTCGCCCTCATCCCTCTCCCC

TTCCAGACCTCCCTCCCCTGCCTCTCGCCCCGCATGCCTCTCGGCCACCTACTCCTATCACCCCTGTCCCCCTTCT

GCCCCCGCCTCTCGCCCCATCAGTCCCCCAACTCCAGCCTCCCCAGGACCCCAACTCAAGCCCGCATCCCCAGCCT

CTCACTCCCCGCACCCTCGCGCCCCCGCCTTTCGCTTCCCTCCCTTCCCCGCCCGCCTCTCACGTGGAGGTTGGGC

CGGGCCTGACCTGCCCCACAGACACCCCCCCCAGGTCCCGCCCCCGCGTGGCTGGCAGCTCCCTGACCCTATCATT

TCTGCCCTGGCTTCAGCGGCTCCGCCCCGGCGGCGTGGCATGGGGGCCGGACACGCCAGTCGCATGGCCCAGGCCT

GAGGCTGCTCAGGGCCACCCCGCCCCCTGCCAGCGTACCGCCTGCCGGATTGGCCGAGCGCCGCCTCCGTCCGACC

CCGAGCGTTATGTAACGCGCCCCAGGGGACCCCGCCCCCTCGCCCTGGCTTATATAACCCTTCCGCACCGGGTCGC

GCCCCGCCCCAGGGCCAATGGAGGCCGGCGGAACTGGCCACGACAGCCAATCGCGCGGCTCGGAGGCGGAGCCGGT

CACGCGGCGGCGGGGGGCGCGGCGCCGGCTGCTTCCCGGCACGCGGCCGGCCTCGAGACTGCAAGCGCGGGCGGCC

TGGGGGTCGAGCAGCTTGCGCGCGAGGCCGCGGGCAGGCGAAGCCGGTGAGTTCGCGGTCGGGCCAGAGTTCTCGG

GACCCGAGCGCGGCCCAGGAGCCCCAAGAGCCCGGCCCTCGGCTCTGGGGTCCCCGGAGCGTTGCGCTTCCGAGTC

GCCCGCCTCTCCGGGCCCGCCTCTCGGCTCGCGGGAAAGTTGGGGCAGGGGTGAGGATCGCGCGGTCGGGCCCCGC

AGCCAGCCGGGCCTCTGGCGTCGGACCATCAGTTCCGCTTGGCCCTTGTCACCCCTGTTTCCTCCCCCCAGGCCGG

ACTTCCGAAAGTGGAGCGAGCTCCGGGTTTTGGAGATGCTGGAGGGAAAAACTCCTCAGAGATGAGCGTGGCCCCC

TTGCTCGTGGTAGCCGCCCGGTTTCTCTAACGCCATGGCGCGGACTAGAGTGAGAAAAAGCTGTCTGTCGCTGACC

GCAAAGTGAGCGAGAAGCAGGCAGCGGGCCGTCCCAGCAGGACATGGAGCCCTGCGGAGACCTCGAGACGCCCCTC

GGGGAACCTCCTGGCCCTGGGGGACGGGCGGCTGAGAACGAGGCCCTGGGCGAAGACTCTGGGGAGTGGTGGAGCC

CCGAGTTCCATCTGCAGAGAAAATTGGCGGACCCCAGCCACAGGTGACGCGCTGGCTTCAGGCCCAGGGCCGCATG

CGTTTGTTGTCTTTTCCCAGAGCAGGGAAAGGGGGACGTAAATCTTTTTATTCTTTTAAGTCCAGGGGAAAGTGTA

AGGGGAGACTCAGGCAACGCAGGATGAAGTGATCTGGGACACTGAGGAAAATTACCAAAGAGCACCAGGAGGGAAA

AGTGGTTACAGAACTTAGCTGAGTTGGGCTCAGGTGGATTAAGGGAAAGTAAGTGGAGAGTGTGTGGCGTTTACCA

GTTGCTTTGCCTGAGTTCTCTACCTGGAGGAAAAGGGGCATTACCCTGTGGACTGAATGAACTGGTGCGGGTAGAG

CACTTAGAAACTTACCTGGGTTGCAGTTTGTGTTCCGTAAACTGCAAGATGCTGTTATCATCTTCACAACTGTGAA

ATTGTCCATTTTTTTTTTAATCTTCCAGTGAACAGCAAGATCGAAGCAGAGTTTTGGAAGAACTTACCATGATTGT



Anexos 

 98 

CCAAGAAATGAAAAAATACTTCCCCTCGGAGAGACGCAATAAACCAAGCACTCTAGATGCCCTCAACTATGCCCTC

CACTGTGTCCACAGCGTGCAAGGTAAACAAGCGAGAGAAATTCAGTCCTACAAGTACACCAGGACTCTCACAGCAG

CCAGAGGAGTGGTCAGTGGGGTATTAGTCATGCAGATACTTTGAACTACTTCTGGTGCTTTATGGAAGATGAGCAA

ATCTACACTGATTGCATTCATGTCTTGATTTTTCACATCTGAAAGACCAGGAAAACTTTATCTGTATAATAGTTTA

TAGTAACTTTGCAGCGTTTTGCTGATCTGTTGCAAGAGAGAAGAGTTTTAGCATAAGCACATTCTGAAGGCTAACC

TTTTAAAGGAACATTGTCTTCTATGGAAGTTATGGGGAAAAAAATGCATTCTACTAAATAGTTACCTTTACATACC

ATACACATATTTTTAAAATGCAGTAATGATATATGAGGAATTTATCAAACTAAAAATGAACCCATTGTAAAGACTT

TTCTTTTTCTGCCAAGGGATTCCATTAAAGCCATATTCTCTTTAGCACAAACCTCGGTGCTTCATATATATGATCC

TGAATGATGGAGTACTGTTTCTGCTCCCCCCAAAAAAATTGCGTATGCATCTGCAATTTTTAGTTAGTACCTTGAA

TGTGTCTTGCTCCTTGTGATCCAGAACATGCAGAATTCATAAAATCAAAATCTTAAGTTTGCACAACCATCAGTAT

GTATTTTAAGTAAAAGCAGAAAATGATCTGTTTTCGAGAAAAATGCACCAAGGTGTTCTCATCCGAAAAAAATAAT

CCAGTTTGATAGAGATAAAATGGTTTGGCTAAAGATACTGTTGTCACTGACTACCTGTTATCTCCTGGTCTCACAA

ACAGTGAGTTTTTCCAGATTCTCAGTCAAAATGGAGCACCTCAGGCAGATGTGACCATGTACAGTCTTGAGGAGCT

GGCCACTATTGCTTCAGAACACACTTCCAAAAACACAGTAAGAATTCATGCATTTTGCCATATCAACCTGGGTGAT

TTTTCCTAAGGACCTGCTCTAGGTGTAAGTTTTTGAGGAGAATAACAACGTTTCAGCAACCACAATTTGAGGGAAG

CAAAGGAGGAACTGCTAAAGAGGCATGGTGTAGCTTCTCCACCCTTGCCAGAGAAAACATCTAAAAACAGAAGCAG

CCCATTAAGTGTGCTGTGCAGTTCAGTGACTTTGGTTATGAGGTGCTTCTAGCTCCTTAGCATTCCCAAGCTCTCT

TGAATTAAGAGAAAAACAAAAAAACACATTGCAGAGTAATTTCCTGCATCTTATTCTAATCTCCAAATTGTTAATT

TCTATTTATATCATTCTTAGTTCCAATACCTACTACTTCAAGTTGTAACAACTGGATGTTATAGAACAGGTGAGTT

GAGATGCTGTCATTTTTCGTAACATTTTGGAAGAGACCTTTAGTATATATATATATCTTTTTTTTAATCTCTTCTT

GTTTGACAGAGTAATTGAGCCTCATGTTTGGTTGATACAGTGGAGATTACTTATTTTTATGTACAGACTTCAACAT

AATTGTAACTTAAAGATTTTGTAACAGTGAAATCATGAGCCATCGCTACTATCCCATAACAGTGCTTATTTTAAGG

ACTGGTGTGGGCATAGTACTGTAGTAGGTACTATGGAGATTTTAAAAAACAGCTTAGGAAAATATTTGTCTTTTAA

GGTCTTTAGAATAAAGCTACAGAGGAAGAAAGCATGCCAGTGGTAGCAAACACAAACAATGGCTGATTATAAGTAA

GTTTCATTTACGTCTAATGGAAGAAATTAGAGCAGTGATGCTTACGTAATGAGGTTTGTCAAGGACAGCTTCCTGA

GGAAGGTGAATCTTCAGCATGTCTTAAAGCATAGAATCTATGCTGATGACGAGAACACCATCCACCCAGGTATAAG

GCACAAAGGAGAAGGAATCAAGTTTATGTGCCATACGTATGTTTAGTCTGCATAGAATGAGTTAGTGTATTTTTTG

GCATAGAAATCAAACCTTCAGTAGGTGAAGTGTAGATTTTATGAGAATATTTAAGAAGGATGTTGGAGAAAAGTAT

TTGAGTTTTGTTGCCTTCATAGGTTGTACCTGTATAGTTTAATATACTGATCATGGTAGAGATCTAGAAGAAATTT

ACCTTTCAGAGACTATTGCTAGTGCGTATCTCAATATTTGCATTTATTTTAAATGTTTTTCGTAGGATACCTTTGT

GGCAGTATTTTCATTTCTGTCTGGAAGGTTAGTGCACATTTCTGAACAGGCTGCTTTGATCCTGAATCGTAAGAAA

GATGTCCTGGCATCTTCTCACTTTGTTGACCTGCTTGCCCCTCAAGACGTGAGGGTGTTCTATGCATACACTGCCA

GAGCTCAGCTTCCCTTCTGGAACAACTGGACCCAAAGAGGTAACAGGACCAATGTTCAGATGTTTATCTTGCCTCA

TCAAGATCAGTTTCATTCTTAACAGGAATAGTACAGAAACTAACGCATTATTTAGAGCATGAAGACTTTTTTCTTA

TTCTTGTTGCAGAAAGTCTTCATGTGATGAAAACAGCATTTTAAAAGCTTCTGATAAAGAAAATACATTTGTTTCC

ATTTTGTCATGTCTGTTTCACAGATTATATGTCATAACTGTTTCACTACCAGCATACCGTATAGTGCTTTAGTTGC

TATGAAGGCTCTGTTTCCTTTAAGTTAAAATTAAATGTCTTTCCTCCTGTATTTCTTTATGATTTCCTTTTATGAG

AGATTTTACTTTGGAGATAAAATTTGGATCATTTGGCTGGGCATGGTGGCTCATGCCTATAATCCTAGCACTTTGG

GAGGCCTAGGCAGGAGGATCACCTGAGTCAAGATTCCAATCAGCCTGGCCACATGGTGAACCCATTTCTACCAAAA

GAACCAAATTTGCTGGCATGGTACACATGCCCATAATCCAAGTACTGGGAAGCTAGGCATAAGATTGCTGAACCTG

GGATGGGGAGGTTGATTGAGCCAGATCATACCACTCGCACTCACGCCTTGGGCAAACAGAGTGAAACTGTTTAAAA

AAAAAAAAGTTAGGATCAGTAGCTCTTTTCCAGTTTTTCTTGCCCCTAAAAGTTCATGAATCTCATTACTTTGTTT

TCCTTCTGGGATGCTTTTTTTTCCTAAATCAAAGATGCCTACTGCAGTTTGTGACATTCAGTCCTATGTGATCTTA

ATTTATTTCTTTTTAGTCATGCTTTATTATTCTATATTCTTTTAATTGTCTCACAAGATATACGATCGCTCTCGGT

TCACTTTGACACATGGCCTCTACTAAAAAACAAAATGATTGTGGTTAAAAACCATACAGTTACCATCTGATAGGGT

TTGACTATGTCCCCACCCAAATCTCATATTGAATTGTAACTCCTACAATTCCCATGTGTCATGGGAGGAACCCTGT

GGGAGGTAATTGAATCATGGGAGCAAGTCTTTCCCATGCTGTTCTCGTGACAGTGGATAAGTCTCACAAGATCTGA

TGAATTTAAAAATGAGAGTTTCCCTGCGCAAGCTCTCTCTCTTTGCCTACTGCCATCCATGTAAGATGTGACTAGC

CCCTCCTTGCCTTCTGCCGTGATTGTGAGGCCTCCCCAGCCACATGGAACTGTGAGTCCATTAAACCTCTTTCTTT

TATAAATTGCTCAGTCTGGGGTATGTCTTTATCAGCAGCATGGAAAGGGATCTAATACACCATCTTAATCATTTTT 

ACTTCACTCCATTGCTGTGAAGGATGGTTACAATGTTTTGAAACAGATCTCCAAAACTTCTTCATCTTGATGTATG

AAACTCTCTGTATATACTGTTTCTAATTTTTTACCCAGTACTTAATCTAATGAAGAATAGCTTTGCATGCTGCTTC

TTCCAATTATAATTGCCCCATCTTTTAAAAATATTTTTATATAACCTTTAGAAAACATGCATGTTATCCCTGCTTG

CTTCTAGCTCCTCATTTCTCCTGTTCCCATCTTTCAAAAATATTGATTTTATTTCTCTTCCCCATTTCTAAAGACG

TATGCTGGGATACAGCTGTGAACAGGACATCCACAATATTGTCTGCCAGGTCTTTCGCATTTTTTCCCCAGGTATT

TTTCCATTAGCACTGACTGTGTCTTTTCAGCCTTTTCATTTTGCTAATTACTTATTGCTGGGATATTTCCCTTCTG

TCTTAATCTGTTCTCACACTGCTATAAAGAACTACCTGAGACTGGGTAATTCATAAAGGAAAGAAGTTTAATTGAT

TCACAGTTCCACATGGCTGGGAAGGCCTCAGGAGATTACAGTCATGACAGAAGGAAGCACATGTCTTCCACATCAG

GAAGGAGAAGATAGGAGCCAAGTGAAGGGGGAAGTCCCTTATAAAACATCAGATCTCATGAGAATTTACTATCATG

AAAATAGTATGGAGGAAGCTGCCTCCATGATTCAGTTAGTTCCTACCAGGTTCCTCCTACCATACATGGGGATTAT

GGGAGCTACAATTGAAGATGAGATTTGGGTGGGGACACAGCCAAACCATATCATTCTACTCCTGGCCCCTCTCAAA


