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MECANISMOS CELULARES DA
CRONOBIOLOGIA
Gerson Catta-Pereira

A EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS E OS MECANISMOS ADAPTATIVOS

A vida na Terra depende da presença do sol e, devido à rotação de nosso planeta
em torno de seu próprio eixo, ou, de translação, em torno do sol, todos os organismos na superfície terrestre são submetidos a diferentes intensidades de luz no decorrer das 24 horas e das estações do ano. Assim, a alternância de luz e obscuridade,
as condições atmosféricas, a temperatura ambiente e as estações do ano desempenham importante papel na regulação de ritmos fisiológicos diários (circadianos ou
nicteremais), semanais (circasseptários), de estações (sazonais) e anuais (circanuais).
Durante a evolução dos seres vivos, desde as formas mais simples de procariontes, os organismos, na dependência da luz solar, adaptaram o modo de vida,
ajustando seu período de atividade para obtenção de maior sobrevida, e passaram a
organizar suas atividades em ciclos de 24 horas determinados pelo nascer e pôr-dosaI. Para tal, desenvolveram mecanismos de cronometragem da atividade celular
sensíveis à luz e, em conseqüência, as células da maioria dos organismos passaram
a apresentar complexos moleculares de controle do 'relógio celular'. Isto pode ser
facilmente notado em peixes (por exemplo, o zebrqfish) nos quais a luz solar é diretamente capaz de afetar todos os mecanismos do relógio biológico em órgãos ou
tecido muscular; outro exemplo é o que ocorre com um grupo de proteínas, os criptocromos, que foram, inicialmente, essenciais para a recepção da luz nas plantas
primitivas, mas que, hoje, nos mamíferos, fazem parte do mecanismo de cronometragem molecular do relógio circadiano, inclusive em humanos. Segundo Buijs e
colaboradores (2003), ao longo da evolução, houve, sobretudo, uma centralização
dos elementos receptores da luz.

71

MEDICINA DA NOITE

Os procariontes foram, por longo tempo, considerados incapazes de expressar
ritmos circadianos, tanto assim que as atividades rítmicas eram consideradas um
apanágio dos eucariontes. Entretanto, em 1993, alguns investigadores conseguiram modificar uma cepa de cianobactéria (Sinedococcus sp.) com genes de luciferase
bacteriana que funcionaram como um reporter de expressão controlada por relógio
do gene psbAl. Isso fez com que a referida cepa expressasse a luminescência com
ritmo, o qual satisfez os três critérios de ritmo circadiano: 1) persistência sob condições constantes; 2) suscetibilidade aos sinais de luz e obscuridade; 3) compensação
pela temperatura no período.
Imaginou-se que os relógios circadianos pudessem aumentar o desempenho
de organismos melhorando a sua propriedade de se adaptar às influências externas, nomeadamente às modificações diárias de fatores ambientais, tais como luz ,
temperatura e umidade . Chegou-se até a propor que os relógios circadianos tivessem fornecido uma adaptabilidade intrínseca adicional, ou seja, que o relógio circadiano, que regula os eventos internos, tivesse evoluído para se tornar parte dos
mecanismos reguladores temporais , de utilidade em todas as circunstâncias, até
mesmo em meios constantes.
Outros experimentos, no entanto, realizados com cianobactérias, possuindo
diferentes propriedades na cronometragem de eventos, demonstraram que, em um
mesmo ambiente, os microrganismos competiram até prevalecerem aqueles possuidores de um relógio biológico funcional. Este resultado difere daquilo que seria
esperado, ou seja, não se pensava que pudesse existir competição em um meio constante. Ademais, viu-se que as cepas de cianobactérias competem mais em ambiente
rítmico quando a freqüência de seus osciladores biológicos internos equivale à freqüência do ciclo ambiental e, na verdade, existe um programa circadiano de adaptação que se manifesta somente em ambientes cíclicos.
Já de há muito se conhece o fenômeno provocado por algas microscópicas ,
unicelulares e que vivem em costas oceânicas de algumas regiões do globo terrestre,
uma delas a costa da Califórnia. Tais algas, chamadas de Gonyaulax, devido à forte
luminescência que emitem à noite, são capazes de iluminar os remos dos barcos dos
pescadores ou as hélices dos barcos a motor, bem como os dedos dos banhistas
noturnos. As Gonyaulax, do mesmo modo que as Euglena, possuem os seus relógios
biológicos que provocam sua bioluminescência noturna, quando estimuladas.
Sabe-se que a irradiação ultravioleta impõe diferentes graus de agressão aos
organismos na face da Terra, e estes desenvolvem várias estratégias para, durante o
dia, se protegerem de sua ação deletéria. As algas unicelulares Chlamydomonas
reinhardtii, por exemplo, programam vários dos processos metabólicos sensíveis ao
ultravioleta para ocorrerem à noite. Dentro desta organização programada, segundo
Nikaido e Johnson (2000) , as divisões nucleares ocorrem no final do dia e início da
noite e, dessa forma, a reprodução fica protegida.
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MECANISMOS CELULARES E RITMOS CIRCADIANOS

A monitoração dos fenômenos intracelulares, sobretudo utilizando-se de organismos unicelulares, tornou-se, aos poucos, bastante refinada permitindo que se
descrevessem vários desses fenômenos regulados por ritmos circadianos. Alguns
dos processos ocorrem mais do que uma vez nas 24 horas, ao que se chama de ritmo
infradiano; já outros ocorrem com menor freqüência, e os intervalos ultrapassam as
24 horas, ao que se denomina ritmo ultradiano. Para as atividades intracelulares, a
observância do tempo é essencial e, de modo geral, as oscilações compensadas por
temperatura constituem tal cronômetro biológico. As oscilações epigenéticas, um
tipo de ritmo ultradiano, são constantes e condicionadas endogenamente, mostrando propriedades bioquímicas peculiares de transcrição e tradução e, assim, todos os
processos liberadores de energia, o tumover das proteínas, a motilidade e a duração
da divisão celular são controlados pelo relógio ultradiano . Segundo Lloyd (1998),
há um determinante genético nisso tudo, pois diferentes espécies mostram diferentes
períodos que vão, em regra, desde 30 minutos a 4 horas.
Os mecanismos moleculares de funcionamento do relógio circadiano têm sido
estudados em procariontes e eucariontes, e a idéia, geralmente aceita, é que os ritmos sejam gerados por um relógio endógeno. Na Neurospora crassa, um fungo filamentoso que, pela sua arquitetura microscópica, permite calcular a distância de um
dado gene até o centrômero do cromosomo pela simples contagem dos ascósporos de
um dado genótipo, conseguiu-se identificar os genes cuja expressão é induzida pela
luz e, ainda, o local identificado como fotorreceptor da luz azul, além de permitir
que se estude o local de ligação entre o relógio biológico e outros mecanismos básicos celulares.
Nas plantas, os relógios circadianos são controlados por sinais de luz e temperatura provenientes do meio ambiente, ocorrendo uma interação entre os controles
rítmicos e os sinais ambientais que incluem ajustes dos períodos do relógio, tendo já
sido identificados vários fotorreceptores fitocromos e criptocromos responsáveis pela
iniciação desses processos. Esses reguladores de respostas, originalmente descobertos nos procariontes como sendo um sistema de transdução de sinais formado por
histidina e aspartil-fosfato, tornaram-se, nas plantas, elementos da resposta reguladora que geram respostas hormonais como as citoquinas. Outrossim, as plantas
também desenvolveram variantes dessas respostas, ditas pseudo-reguladoras de respostas, usadas para modular processos biológicos bastante sofisticados, incluindo o
ritmo circadiano e outras respostas à luz.
Experimentos realizados em Drosophila melanogaster e em Musca domestica
demonstraram que o cerne do relógio biológico é regulado por um conjunto de genes
(per = penod, tim = timeless, clock e cycle), formando uma alça deJeedback transcriçãotradução que controla a geração e a expressão do ritmo. Além disso, estudos de
mutações do gene tim e do gene do neuropeptídeo, pigment dispersing hormone
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(PDH), expressados pelas células nervosas do pacemaker circadiano das moscas,
permitiram, nos últimos anos, comprovar a existência de dois importantes componentes do relógio circadiano: um produto de criptocromo, que funciona como fotorreceptor circadiano, e o PDH, que atua como o principal neurotransmissor circadiano emitindo mensagens do relógio circadiano para diversas funções celulares. Adicionalmente, estudos ultra-estruturais nos neurônios presentes no protocérebro e na
porção distaI do lobo óptico, produtores de PDH e de peptídeos semelhantes ao PDH,
indicaram que a liberação de peptídeos semelhantes ao PDH não ocorre via transmissão sináptica, e sim por secreção parácrina a partir de microvesículas densas
presentes em varicosidades.
Enquanto nas moscas (Drosophila) e nos peixes ornamentais (zebrqfish) , as
células que contêm cronômetros biológicos encontram-se em todas as partes do corpo (e a luz, nesses peixes, penetra em todos os tecidos); nos pássaros, as células
receptoras estão presentes na retina e na glândula pinea!. Já nos mamíferos, o sinal
da luz alcança o sistema nervoso central através da retina e da secreção de glutamato nos terminais retinianos.
Em 2001, Brainard e colaboradores observaram que, num grupo de voluntários,
com pupilas dilatadas, expostos por 90 minutos, das 2h às 3h30min da madrugada,
a uma luz monocromática azul de 464 nm de comprimento de onda e com iluminância de 0,1 Ix, correspondente à da luz da lua cheia, havia uma redução nos níveis de
melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal, com funções de induzir o sono.
Em 2002, Berson e colaboradores identificaram uma pequena população de células
ganglionares na base da retina de ratos, demonstrando que seus axônios conectam
diretamente o centro (oscilador master) do relógio biológico ou circadiano localizado
nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, estabelecendo, assim, o princípio da
transmissão de luz desde os cones (visão fotópica) e bastonetes (visão escotópica) até
o relógio circadiano. Mais tarde foi comprovado que as células ganglionares identificadas por Berson e colaboradores têm o seu máximo de atividade quando estimuladas
pela luz azul, pois possuem um fotopigmento, a melanopsina, que é somente sensível
à luz azul (faixa de comprimento de onda entre 464 nm e 484 nm). Adicionalmente,
tais células controlam o relógio circadiano em humanos, informando ao organismo
como regular muitas das funções, tais como temperatura, liberação de hormônios da
hipófise, regulação do sono e produção de meIa to nina da pinea!.
Nos mamíferos, muitos dos componentes da maquinária molecular que faz parte
do relógio circadiano já são conhecidos, como as alças deJeedback gene-proteínagene, onde a proteína tem umJeedback negativo com sua própria transcrição e estimula a transcrição de outras proteínas do relógio.
NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO: O RELÓGIO BIOLÓGICO

o núcleo supraquiasmático consiste de diferentes neurônios (células-relógio
independentes) contendo diferentes neuropeptídeos, tais como a vasopressina, peptí74
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deo vasoativo intestinal (VIP) , peptídeo liberador de gastrina ou somatostatina, vários
possuindo, também, Gaba ou glutamato. Isto sugere haver uma variedade de propriedades de sinalização que transmitem sua mensagem diária para o resto do corpo
através de ritmos hormonais e conexões autônomas multissinápticas, resultando
em expressão circadiana de proteínas-relógio em vários tecidos e órgãos do corpo.
Tais relógios periféricos podem ser regulados por diferentes fatores, como ingestão
de alimentos, hormônios e relação temperatura/energia.
Dentre os principais alvos do núcleo supraquiasmático, já se sabe que estão
principalmente nas regiões medianas do hipotálamo (grupos de células que influenciam o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino), mais duas regiões extrahipotalâmicas (núcleo geniculado lateral e núcleo paraventricular do tálamo) . Especificamente, o núcleo supraquiasmático envia mensagens para: 1) neurônios liberadores de gonadotrofinas (GnRH) presentes no cérebro anterior rostral; 2) neurônios
que contêm receptores nucleares de estrogênio, o que explica a influência do sistema
nervoso central sobre o ciclo reprodutor das fêmeas e nas ondas diárias de testosterona dos machos; 3) neurônios que são ativados durante o estresse, principalmente
ao redor do núcleo paraventricular do hipotálamo, o que explica o papel do sistema
nervoso central na regulação do corticosteróide pelo estresse; 4) neurônios contendo
dopamina, provavelmente implicados na regulação da secreção de prolactina pela
liberação de dopamina na região do infundíbulo tubular; 5) neurônios que se projetam ao sistema nervoso autônomo (parassimpático e simpático) , fornecendo a base
anatômica para o controle circadiano da pineal, adrenal, pâncreas, fígado, ovários e
outros órgãos; 6) neurônios abaixo do núcleo paraventricular hipotalâmico e dentro
do núcleo dorsomedial do hipotálamo, considerados essenciais na transmissão do
sono e do despertar; 7) neurônios magnocelulares com um conhecido papel na secreção de hormônios neuro-hipofisários.
Pode-se, então, dizer que o núcleo supraquiasmático utiliza, pelo menos, quatro
diferentes alvos neuronais: 1) comunicação direta com neurônios neuroendócrinos;
2) comunicação direta com neurônios autônomos (núcleo paraventricular hipotalâmico) para comunicar o sinal momento-do-dia aos diferentes órgãos do
corpo; 3) comunicação com estruturas hipotalâmicas entre o sistema nervoso central e o núcleo paraventricular hipotalâmico (núcleos subparaventriculares hipotalâmicos, dorsomedial hipotalâmicos e área pré-óptica mediaI); 4) comunicação com
áreas fora do hipotálamo, tais como núcleos geniculados laterais e núcleos paraventriculares talâmicos; 5) quanto às influências dos núcleos paraventriculares sobre
o comportamento motor, a explicação reside nas suas projeções para o núcleo do trato
solitário, o qual poderá sinalizar com informações sobre o estado dos órgãos internos
para as estruturas corticais objetivando iniciar o apropriado comportamento motor.
Resumindo, o núcleo supraquiasmático utiliza três grandes mecanismos para
sincronizar a fisiologia do organismo com as mudanças diárias em atividade, os
quais ativam ou inibem: 1) centros hipotalâmicos que facilitam certos comporta-
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mentos e que podem estar associados à atividade ou à inatividade; 2) centros hipotalâmicos neuroendócrinos que são responsáveis pela secreção de hormônios ;
3) neurônios hipotalâmicos pré-autônomos que afetam centros autônomos parassimpáticos ou simpáticos no tronco cerebral ou medula espinhal.
É de se considerar que nenhum dos controles mencionados ocorre isoladamente, mas, pelo contrário, todos estão sincronizados de modo a preparar o organismo,
cérebro e órgãos, para o período de atividade subseqüente. Análises post-mortem em
algumas doenças sugeriram que o relógio biológico encontra-se alterado em casos
de depressão e hipertensão.
Experimentos realizados em ratos sugeriram que o ritmo de AVP (argininavasopressina) fosse controlado por relógio circadiano, enquanto a produção de VIP e
GRP (peptídeo liberador de gastrina) ocorreria sob condições de iluminação e, portanto, diretamente dependente das condições de luz. No entanto, outros experimentos realizados em roedores de hábitos diurnos (Arvicanthis ansorgei) e camundongos de hábitos noturnos (Mus musculus) demonstraram que, em ambas as espécies,
a expressão de AVP está nitidamente associada ao ritmo circadiano ao final do dia,
mas que as oscilações de VIP e GRP ocorrem, no camundongo noturno, na metade
da no ite, com uma diferença de 6 horas após a produção de AVp, enquanto, no
roedor diurno, VIP e GRP são expressos simultaneamente ao Avp, isto é, na interface
entre dia e noite . Tal diferente organização circadiana dos neuropeptídeos no núcleo supraquiasmático entre os animais de hábitos noturnos/diurnos foi interpretada como diurnalidade.
MELATONINA: O HORMÔNIO DO ESCURO

A meia to nina, hormônio da pineal que é controlado pelo ritmo circadiano, além
de sua conhecida propriedade de induzir o sono, contribui, também, para o equilíbrio de estados fisiológicos em humanos . Adicionalmente, controla a retirada de
radicais livres da corrente circulatória por conta de sua atividade antioxidante e,
também, tem atividade anticâncer. A melatonina é normalmente produzida no estado de obscuridade, atingindo seus níveis maiores entre 2h e 4h da madrugada ,
sendo suprimida pela interrupção da obscuridade por luz artificial durante a noite .
Experimentos realizados em ratos por Blask e colaboradores (2002) demonstraram que exposições à luz artificial durante a noite reduzem os níveis de secreção de
melatonina, ao mesmo tempo que elevam os índices de crescimento de tumores hepáticos (hepatoma). Até mesmo a luz sombria suprime a melatonina. Comparando se resultados obtidos sob exposições com luminância de 0,2 Ix (2 vezes a luz da lua
cheia) e sob exposições com luminâncias de 300 Ix (luz branca de escritório), os
autores verificaram as semelhanças nos índices de crescimento de hepatomas de
ratos, o que significa a alta sensibilidade do sistema retina-relógio circadiano. Já
nos experimentos de Brainard e colaboradores (2001) com voluntários humanos, a
exposição, por 90 minutos , à luz azul com luminância de 0,1 Ix (luz de lua cheia) ,
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causou substancial diminuição nos níveis de melatonina, o que, também, demonstra a alta sensibilidade do sistema retina-relógio circadiano humano.
Outros experimentos de implantes de carcinoma mamário humano em ratos
indicaram altos índices de crescimento tumoral quando os animais eram expostos à
luz com luminância de 300 Ix e tinham concomitantemente seus níveis de melatonina diminuídos. Sabendo-se que acima de 90% das células dos carcinomas ductais
humanos e acima de 80% das células dos tecidos mamários humanos normais possuem receptores de melatonina, constatou-se que a melatonina protege o tecido mamário através da inibição do crescimento celular no câncer de mama humano implantado em ratos. Provavelmente, ao ocupar os receptores, impede a captação e
nutrição do tumor pelo ácido linoléico e, a partir daí, inibe o crescimento do câncer.
Há uma hipótese a se considerar sobre o efeito deletério da exposição bem cedo pela
manhã de luz contendo comprimentos de onda de azul, bem como sobre o uso inapropriado da luz durante a noite, aliado ao consumo de alimentos cada vez mais ricos em
gordura (ácido linoléico) como responsáveis pelos altos índices de câncer de mama e
câncer colorretal no mundo industrializado. Isto é corroborado pelos achados de baixos
níveis de melatonina em indivíduos com câncer de mama e câncer colorretal.
A supressão de melatonina pela luz à noite depende da cor da luz, sua intensidade e o tempo de sua exposição aos olhos (abertos e fechados). São controversas as
interpretações de que indivíduos dormindo de olhos fechados em quarto iluminado
teriam a sua secreção de melatonina diminuída. No entanto, nem todos dormem
profundamente e muitos levantam à noite com olhos abertos em camas iluminadas
por aparelhos de televisão, écrans de computador ou luzes de outdoors iluminando
as camas através de janelas. Quanto à cor de luz menos adequada, resultados com
estudos utilizando vários tipos de fonte luminosa demonstraram que para diminuir
em 50% as taxas de melatonina, seriam necessárias 403 horas para luz monocromática vermelha com iluminância de 100 Ix; ou 66 minutos para uma vela acesa;
ou 39 minutos para uma lâmpada incandescente de 60 W; ou 15 minutos para uma
lâmpada fluorescente de 58 W; ou, ainda, 13 minutos para uma lâmpada de alta
emissão de luz branca. Tais achados fazem concluir que a iluminação não deve
servir à acuidade visual , nem aos efeitos decorativos, mas, muito mais ao ritmo
circadiano, reconhecendo-se que o organismo necessita de sono na escuridão para
permitir produção noturna de melatonina, que é um hormônio protetor e que deverá
ser expresso em sua plenitude nas primeiras horas da manhã.
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