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A NEUROGÊNESE DO NÚCLEO SUPRAQUIASMÁTICO

o núcleo

supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo, relógio circadiano do cérebro,
desempenha importante papel em várias funções do organismo, regulando, dia e noite,
as oscilações do meio interno, sincronizando as alterações cíclicas e o estado corporal
e integrando o ritmo circadiano (do latim área = em torno de; diem = dia) .
O NSQ é a sede central do relógio biológico e está conectado a um órgão receptor (sincronizador externo) que , nos animais, possivelmente são os olhos. A recepção da luz coordena diversas funções homeostáticas vitais, incluindo nutrição, sede,
temperatura corporal e secreções neuro-hormonais. Estruturalmente é o mais completo de todos os relógios biológicos.
O NSQ é uma estrutura neurofisiológica que se forma durante a gravidez. O
desenvolvimento embriônico, em macacos e humanos, é muito parecido durante os
100 primeiros dias da gestação. Em sagüis, a neurogênese do NSQ ocorre durante a
gestação entre o 27° e o 40° dias. O desenvolvimento do sistema visual dos macacos
é muito semelhante ao dos humanos, tornando este animal excelente modelo para o
estudo em humanos, onde o trato retino-hipotalâmico já pode ser identificado na
36 a semana de gestação.
Nas últimas décadas, foi evidenciado que o relógio circadiano, nos mamíferos,
apresenta oscilação no útero, determinando o momento do nascimento. O início do
trabalho de parto e o nascimento são influenciados pelo ciclo circadiano, com um
pico de incidência entre meia-noite e o amanhecer.
Atualmente, sabemos muito mais sobre o desenvolvimento do sistema circadiano em ratos do que em outras espécies. Alguns estudos mostram que, nesses ani-
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mais, as lesões na porção anterior do cérebro alteram o ritmo circadiano no nascimento. Além disso, o transplante de NSQ fetal (entre roedores), para receptores previamente enucleados, é capaz de restaurar a ritmicidade circadiana destes, demonstrando, mais uma vez, o papel relevante, mas não único e exclusivo, dos NQS na
temporização dos ritmos biológicos.
Estudos imunocitoquímicos demonstraram que a maturação do NSQ continua
após o nascimento. Hao e Rivkees (1999), assinalaram que mais de 250.000 crianças nos Estados Unidos estão expostas à iluminação artificial nas creches. O NSQ ,
conforme verificado em macacos, é capaz de responder à luz, o que seria de grande
importância clínica na determinação da influência dos ciclos de luz ambiental sobre
o desenvolvimento das crianças. Todavia, devido aos limitados estudos em humanos, não tem sido possível determinar se o relógio circadiano de humanos é funcionalmente reagente à luz, intra-útero.
O uso da ressonância magnética e da tomografia com emissão de positron
poderá permitir um exame mais direto da função do NSQ e, assim, trazer novas
perspectivas para o diagnóstico e terapêutica de determinadas doenças .

o DESENVOLVIMENTO DOS RITMOS BIOLÓGICOS
O desenvolvimento de expressiva ritmicidade tem merecido diversos estudos, sendo
uma característica normal nos seres vivos. Durante a vida intra-uterina, o feto humano apresenta ritmicidade ambiental acarretada pela biorritmia materna. Dessa forma ,
o sistema circadiano materno coordena o tempo de desenvolvimento do relógio para o
ciclo claro-escuro do feto . Ao nascer, entretanto, o recém-nascido fica privado dessa
biorritmia porque seu ritmo circadiano não se encontra desenvolvido.
Após a primeira semana de vida pós-natal, o recém-nascido começa a responder diretamente à luz pelo trato retino-hipotalâmico. Em torno dos 30 dias de idade,
já é capaz de acompanhar um feixe luminoso dirigido para seus olhos, girando a
cabeça de um lado para outro de acordo com a movimentação da luz. Essa mudança
de um sincronizado r materno para um ambiental (ciclo claro-escuro) não representa
uma passagem da estabilidade do feto para uma flutuação, mas uma provável capacidade de arrastamento fetal com conseqüências adaptativas, visando ao preparo do
organismo para características temporais do novo ambiente que irá enfrentar. Com o
aparecimento dessa ritmicidade diária, surgem parâmetros importantes para avaliar
o desenvolvimento do recém-nascido ou lactente.
Glotzbach e colaboradores (1994) , descreveram a ritmicidade biológica em 10
lactentes sadios nos primeiros três meses de vida. Estes autores estudaram os lactentes durante três dias consecutivos no primeiro mês e no terceiro mês de idade pósnatal, verificando a temperatura retal, a temperatura cutânea abdominal, a freqüência cardíaca e a atividade através de um microcomputador. Concluíram que as modificações neste período refletiam a maturação do sistema circadiano com desenvolvimento simultâneo do sistema efetor homeostático.
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A temperatura corporal é a primeira manifestação do ritmo circadiano a aparecer, promovendo o desenvolvimento do ciclo. A temperatura apresenta uma queda
em torno das 23 horas, mantendo-se até as 6 horas, quando começa novamente a
aumentar (ritmo circadiano com ritmo de curva quadrada). Thomas e Burr, em 2002,
verificaram que a acrofase da temperatura da criança que dormia no quarto dos pais
era diferente da que dormia em quarto separado. A temperatura máxima (acrofase)
ocorria entre 17-18 horas e a mais baixa (batifase), por volta do segundo terço do
sono noturno, após a maior incidência de sono sincronizado.
O sono ocorre em dois estágios distintos: sono com movimento rápido dos olhos
(REM), ou sono ativo (AS), e sono sem movimento rápido dos olhos (NREM) ou sono
tranqüilo (QS). O AS é mediado exclusivamente pelo tronco cerebral. O QS requer o
estabelecimento de uma malha específica de componentes neurais excitadores e inibidores que inclui a formação da inervação tálamo-cortical e intracortical. No início
do período pós-natal inclui-se um terceiro estágio de vigília que pode ser induzido
por diferentes estímulos externos.
Nas primeiras semanas de vida, o padrão de sono mostra uma distribuição
irregular pelas 24 horas do dia. Durante o período logo após o nascimento, o bebê
dorme a maior parte do tempo (aproximadamente 90% do dia e da noite) . Metade
deste período de sono é passado em sono tranqüilo; a outra metade em sono ativo .
Após a sexta semana, os lactentes já ficam acordados mais durante o dia do que à
noite . Entretanto, um padrão regular de sono, baseado em um ciclo de 24 a 25
horas, surge somente após 15 semanas de vida.
Existe uma certa imprecisão entre a marcação horária do organismo (interna) e
aquela dada pelo ambiente (externa). Entretanto, os ritmos biológicos, embora sejam
intrínsecos, adaptam-se às mudanças ambientais. Esta sincronização deve-se a um
fenômeno chamado de 'arrastamento', e o impulso que o comanda é nomeado pela
palavra alemã zeitgeber, que significa, literalmente, 'doador de tempo'.
O sol é, de longe, o zeitgeber mais importante. Todas as manhãs, sua aparição
faz os ritmos do corpo se rearranjarem e recomeçarem seus ciclos diários. Entretanto, os ritmos do corpo também se guiam por outros zeitgeber, tais como a elevação e
a queda sazonais da temperatura do ar e as mudanças mensais da atração gravitacional da lua. Além disso, os ritmos internos ajudam a sincronizar uns aos outros,
trabalhando juntos como uma orquestra bem ensaiada.
Os ritmos biológicos englobam o aparecimento recorrente e regular de eventos
fisiológicos , morfológicos e comportamentais, antecipando-se a fatores externos sob
influência dos mecanismos genéticos. Estão presentes em todos os seres vivos. Todos os animais dividem as 24 horas do dia de forma sistemática e periódica. De
acordo com os surtos de maior atividade nas 24 horas, os animais são divididos em
diurnos, noturnos ou crepusculares.
Os diversos ritmos circadianos de um mesmo organismo atingem seus pontos
máximos e mínimos em diferentes momentos do ciclo de 24 horas . Existem vários
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tipos de ritmos: alguns são sinusoidais, outros de pico único e outros de ondas
quadradas, a cada 24 horas. Para descrever as fases dos diversos ritmos são utilizados os pontos máximos das curvas sinusoidais, as acrofases, e os pontos mais
baixos, as batifases. O intervalo entre duas acrofases é denominado período.
No homem, animal diurno, predomina o ritmo claro-escuro, que vai das 7 às
23 horas, dependendo da região. Seu ajustador é a luz, e não a escuridão.
Durante a gravidez, são observados, no ritmo dia-noite, uma variedade de hormônios (esteróides e progesterona) e parâmetros fisiológicos (principalmente a contração uterina). Em fetos humanos, o ritmo dia-noite foi detectado na freqüência
cardíaca e respiratória e nos esteróides adrenais. Todavia, estes ritmos parecem ser
fornecidos pela gestante.
Recentes estudos demonstraram que o ritmo circadiano, em macacos, é sensível à luminosidade em estágios prematuros, e que a baixa luminosidade é capaz de
regular o desenvolvimento do relógio . Após o nascimento, em humanos, há uma
progressiva maturação do sistema circadiano com a atividade e secreção hormo nais, no seu ritmo dia-noite, atingindo maturação entre 1 e 3 meses de idade.
DESENVOLVIMENTO E ALTERAÇÕES ENDOCRINOLÓGICAS

Na terapia dos distúrbios do sistema circadiano, estão incluídas a parte luminosa e a melatonina. Com a contínua elucidação do desenvolvimento do sistema
circadiano, ficou constatada a influência desses fatores na fisiologia e em doenças
dos humanos, dando-nos a esperança de que a Biologia Circadiana irá ter muita
importância nos cuidados neonatais e clínicos futuros.
A produção de melatonina, no ritmo dia-noite , já pode ser detectada a partir
de 12 semanas de idade. A melatonina, uma indol amina derivada da glândula
pineal, é secretada durante a noite; age como hormônio de transdução, sob ação
luminosa, influenciando os ritmos diários fisiológicos (circadianos) e os ritmo s
sazonais. A melatonina da grávida atravessa a placenta e penetra na circulação
fetal , levando informações luminosas, influenciando os ritmos circadiano e sazo nal , da prole. Entretanto, a compreensão total da função da melatonina ainda é
obscura nos seres humanos.
As variações das taxas de cortisol aparecem após o terceiro e sexto meses de
idade. Durante o dia, com as atividades musculares, há metabolização do glicogênio e polimerização da glicose no fígado, reações estas que necessitam de cortisol.
Este último eleva-se durante o dia, com pico entre 6 e 9 horas da manhã, e traz a
estabilidade neuromuscular. À noite, em repouso, durante a fase REM do sono, há
predominância adrenérgica que causa aumento da pressão arterial, vasoconstrição ,
aceleração da freqüência cardíaca, dilatação das artérias coronárias, relaxamento
dos músculos lisos e contração dos esfíncteres. Por sua vez, a noradrenalina aumenta as pressões sistólica e diastólica.
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o hormônio

do crescimento tem um ritmo circadiano com picos de secreção
ocorrendo em torno da zero hora. Entretanto, este ritmo é influenciado pelo ciclo
sono -vigília, observando-se aumento da amplitude dos picos de secreção hormonal
na dependência da hora em que o sono ocorre. Os maiores picos, durante o sono,
estão presentes principalmente no período em que ocorre o sono de ondas lentas
(estágios 3 e 4) da fase NREM.
Já o potássio sérico começa a aumentar entre 7 e 8 horas, até cerca de 20
horas, com a finalidade de auxiliar a insulina na metabolização da glicose, a fim de
levá-la ao interior das células para fornecer energia (bomba de potássio). O elemento
energético do sistema nervoso é a glicose, que, nesse local, não necessita de insulina para ser aproveitada. O principal substrato energético em repouso é o lipídio,
sendo também mais um fator na determinação da hiperglicemia noturna.
Além da fisiologia humana, os ritmos circadianos também estão envolvidos na
patogênese de muitas doenças . De acordo com a interferência do ritmo circadiano,
podemos estimar a maior incidência de doenças e condições fisiológicas em determinadas horas ('relógio das doenças e das funções fisiológicas'), com alguns exemplos:
~

predomínio da asma, em torno das 4 horas;

~

rinite e artrite reumática, em torno das 6 horas;

~

volume urinário máximo em torno das 9 horas;

~

melhor desempenho mental em torno das 15 horas ;

~

melhor função pulmonar das 16 às 17 horas;

~

osteoartrite às 18 horas;

~

hipertensão arterial nas primeiras horas do dia.

Se compararmos os animais de hábitos noturnos e diurnos, tanto o macaco (de
hábito diurno) quanto o rato (de hábito noturno) apresentam o mesmo perfil de
alimentação, temperatura corporal e excreção urinária. A única e fundamental diferença é que todos os ritmos têm um intervalo de 12 horas, aproximadamente, devido
ao antagonismo do hábito de atividade diurna, para um, e noturna, para outro.
Estudos realizados com ratas grávidas demonstraram que as que ficavam no
escuro tinham maior aumento de peso e de estatura na sua prole, do que as que
ficavam na luminosidade. Na luminosidade, a rata fica mais ativa, gastando mais
energia, e, no escuro, fica quieta, consumindo pouca ou nenhuma energia, provavelmente justificando o aumento de peso e de estatura na prole.
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