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RESUMO 

O ciclo circadiano designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se 

baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado 

principalmente pelos períodos de luminosidade. Este ciclo exerce influência sobre 

vários processos orgânicos, e sua desregulação pode acarretar prejuízos orgânicos 

e funcionais para a vida dos indivíduos. A melatonina é um hormônio que está 

intimamente ligado ao ciclo circadiano. Quando desregulado e associado à 

gestação, está relacionado ao aumento do risco de aborto e prematuridade. 

Possivelmente essas desregulações levam a um aumento na taxa de danos no DNA, 

tanto materno como fetal. Para análise desses danos, utiliza-se como ferramenta a 

detecção da frequência de micronúcleos (MN) em células do sangue periférico. A 

taxa de erros no DNA é expressa como a porcentagem de MN em eritrócitos 

policromáticos. Esse trabalho tem como objetivo avaliar a influência da luminosidade 

sobre o ciclo circadiano que resultem em alterações no DNA. A pesquisa consiste 

em um estudo analítico transversal, em que são analisados MN de sangue periférico 

de camundongos fêmeas albinas e de seus fetos que serão expostos a diferentes 

períodos de luminosidade. Apenas lâminas do grupo controle foram analisadas, não 

sendo observados, até o momento, alterações na frequência de micronúcleos. 

INTRODUÇÃO  

Nos mamíferos existem várias atividades fisiológicas e padrões de secreções 

hormonais que respeitam um padrão circadiano. [1] Esse ciclo é um evento 

fisiológico periódico que se repete a cada 24 horas. Sua desregulação pode 

desencadear distúrbios endocrinometabólicos e quando ocorrem durante a gravidez, 

estão associados com um aumento do risco de aborto, parto prematuro e de baixo 

peso ao nascer. [2,3] 

A secreção de melatonina está intimamente ligada ao ciclo circadiano, sendo 

esse hormônio produzido pela glândula pineal e responsável por mediar informações 

diárias do ciclo circadiano, informando, indiretamente, a duração da noite ao 

organismo. A supressão de melatonina materna tem efeitos sobre o 

desenvolvimento fetal, através de reduções do seu crescimento e função adrenal, 

acarretando na alteração da síntese de RNA mensageiro. [3] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo


Alterações no ciclo circadiano podem causar um aumento na taxa de erros no 

DNA, tanto materno como fetal. Para análise desses danos, utiliza-se como 

ferramenta a detecção da frequência de micronúcleos (MN) em células sanguíneas. 

Esses são analisados em eritrócitos jovens e que estão em uma fase intermediária 

do seu desenvolvimento, sendo definidos como eritrócitos policromáticos, por conter 

grande quantidade de RNA citoplasmático. A toxicidade é expressa como a 

porcentagem de MN em eritrócitos policromáticos. [4]  

Esse ensaio é recomendado não apenas para a detecção de danos 

cromossômicos em adultos, mas também para uma avaliação quantitativa dos riscos 

resultantes da exposição pré-natal. 

OBJETIVOS 

Avaliar a influência da luminosidade e de alterações no ciclo cicardiano sobre a 

frequência de micronúcleos em células de sangue periférico de camundongos 

fêmeas prenhas e seus fetos. 

METODOLOGIA 

A pesquisa consiste em um estudo analítico transversal realizado no setor de 

pesquisas do Biotério e no laboratório de análise histológica da Universidade de 

Franca. São analisados MN de sangue periférico de camundongos fêmeas e de 3 

fetos de cada fêmea, que foram expostos a diferentes períodos de luminosidade.  

DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo é realizado através da seleção de 30 camundongos fêmeas 

albinas da linhagem Mus musculus swiss webster com 90 dias de idade. Os animais 

são mantidos em condições padrões de temperatura e umidade 

As fêmeas selecionadas para o estudo serão acasaladas e alocadas de forma 

randomizada em três grupos, sendo: o grupo I composto de 10 camundongos 

fêmeas prenhas mantidas em ciclo claro/escuro de 12/12horas, considerando o 

período de luz das 6:00 às 18:00 horas; grupo II mantidas sob ausência de luz; e 

grupo III mantidas sob presença de luz 24 horas por dia. As fêmeas são 

eutanasiadas no 18º dia de prenhez, sendo utilizados pentobarbital com lidocaína.  



A amostra de sangue para análise de MN foi coletada das fêmeas (anterior a 

eutanásia) e de seus fetos (após a eutanásia da mãe). Para cada fêmea prenha, 

foram utilizados, para análise, um total de 3 fetos selecionados aleatoriamente. Uma 

pequena amostra de sangue periférico coletada da cauda dos animais foi submetida 

ao esfregaço em lâmina e, após o material estar seco, fixado em metanol e corado 

com solução Giemsa. As análises são feitas em microscopia óptica, na objetiva de 

40x, e a frequência de MN é registrada em um total de 2000 eritrócitos 

policromáticos de cada animal. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o dado momento foram analisadas apenas lâminas confeccionadas com o 

sangue periférico dos camundongos fêmeas e de seus fetos do grupo controle 

(grupo I). Não sendo observados alterações na frequência de micronúcleos em 

comparação com os níveis basais. 
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