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Introdução 

# Página 4, final do 1º. Parágrafo, linhas 10, 11, 12: omita-se “Relógios periféricos 

... dias (Yamasaki et al., 2000).” 

 

Objetivos 

# Página 10, Parágrafo 1, linhas 3, 4:  

Onde se lê: “...investigar mecanismos de ajustes desses relógios em células 

do teleósteo Danio rerio, e sua...” 

Leia-se: “investigar a presença de genes do relógio em células do teleósteo 

Danio rerio, e sua...”  

 

# Página 10, Parágrafos 2, 3: 

Onde se lê: “1. as células ZEM 2S embrionárias de Danio rerio são relógios 

periféricos e devem, portanto, apresentar expressão cíclica de genes como Per1, 

independentemente do ciclo claro e escuro; 

2. essas células apresentam expressão cíclica da opsina presente, e essa 

ritmicidade independe do ciclo claro e escuro” 

Leia-se: “1. as células ZEM 2S embrionárias de Danio rerio apresentam 

padrão temporal de expressão de genes como Per1, independentemente do ciclo 

claro e escuro; 

2. essas células apresentam expressão temporal da opsina presente, dependente 

do ciclo claro e escuro 

 
 



Resultados 

#     Página 25, Parágrafo 2, linha 1 

Onde se lê: “Melanopsina não apresentou ritmicidade de expressão em 

células ZEM-2S em nenhuma das condições (Cosana 12C:12E R%=37,58; 

p=0,31, escuro constante %R=1,8; p=0,96 e escuro com pulso de melatonina 

%R=35,30; p=0,34). No entanto, há uma tendência a ritmicidade em células...” 

Leia-se: “Melanopsina não apresentou dependência de fase de expressão 

em células ZEM-2S em nenhuma das condições (Cosana 12C:12E R%=37,58; 

p=0,31, escuro constante %R=1,8; p=0,96 e escuro com pulso de melatonina 

%R=35,30; p=0,34). No entanto, há uma tendência a dependência de fase em 

células...” 

 

#     Página 28, Parágrafo 1, linha 2 

Onde se lê: “O RNAm de Clock não exibiu ritmo em células ZEM-2S 

mantidas em condições de 12C:12E...” 

Leia-se: “O RNAm de Clock não exibiu dependência de fase em células 

ZEM-2S mantidas em condições de 12C:12E...” 

 

#     Página 31, Parágrafo 1, linha 2 

Onde se lê: “O RNAm de Per 1 e Cry 1b apresentou marcada ritmicidade 

(Cosana %R=86,79; p=0,006 e %R=61,44; p=0,036, respectivamente) em células 

submetidas a fotoperíodo 12C:12E (Figs. 12 e 13). Vê-se aumento significativo 3 

horas antes do início da fase de luz (ZT21), e acentuado declínio na fase de 

escuro. 

Em escuro constante, a ritmicidade de Per1 e Cry1b foi grandemente 

atenuada (Figs. 14 e 15, Cosana %R=75,09; p=0,029 e %R=73,38; p=0,092, 

respectivamente), mas persistiu. O pulso de melatonina foi ineficaz em recuperar a 

amplitude da ritmicidade observada em 12C:12E, e ainda mais, aboliu a 

ritmicidade para ambos os genes (Figs. 16 e 17, Cosana %R=45,57; p=0,22 para 

Per1 e %R=14,82; p=0,67 para Cry1b).” 

 



Leia-se: “O RNAm de Per 1 e Cry 1b apresentou marcada dependência de 

fase (Cosana %R=86,79; p=0,006 e %R=61,44; p=0,036, respectivamente) em 

células submetidas a fotoperíodo 12C:12E (Figs. 12 e 13). Vê-se aumento 

significativo 3 horas antes do início da fase de luz (ZT21), e acentuado declínio na 

fase de escuro. 

Em escuro constante, a dependência de fase de Per1 e Cry1b foi grandemente 

atenuada (Figs. 14 e 15, Cosana %R=75,09; p=0,029 e %R=73,38; p=0,092, 

respectivamente), mas persistiu. O pulso de melatonina foi ineficaz em recuperar a 

amplitude da dependência de fase observada em 12C:12E, e ainda mais, aboliu a 

dependência de fase para ambos os genes (Figs. 16 e 17, Cosana %R=45,57; 

p=0,22 para Per1 e %R=14,82; p=0,67 para Cry1b).” 

 

Discussão 

# Página 39, parágrafo1, linha 2     

Onde se lê: “Nas células embrionárias ZEM-2S, a expressão da 

melanopsina Opn4x não apresentou ritmicidade em nenhuma das condições de 

iluminação, semelhantemente ao observado em retina de camundongos (dados...” 

Leia-se: “Nas células embrionárias ZEM-2S, a expressão da melanopsina 

Opn4x não apresentou “dependência de fase em nenhuma das condições de 

iluminação, semelhantemente ao observado em retina de camundongos (dados...” 

 

# Página 39, parágrafo 2, linha 4     

Onde se lê: “Nas células ZEM-2S observamos, no entanto, ausência de 

ritmicidade de Clock, tanto em 12C:12E...” 

Leia-se: “Nas células ZEM-2S observamos, no entanto, ausência de 

dependência de fase de Clock, tanto em 12C:12E...” 

 

# Página 39, parágrafo 4, linha 7    

Onde se lê: “Esse ritmo mantém-se, embora menos robusto, também em 

condições de escuro constante.” 



Leia-se:  “Essa dependência de fase mantém-se, embora menos robusta, 

também em condições de escuro constante.” 

 

# Página 40, parágrafo 2, linha 3     

Onde se lê: “Mais uma vez, o ritmo foi atenuado em escuro constante, mas 

persistiu.” 

Leia-se: “Mais uma vez, a dependência de fase foi atenuada em escuro 

constante, mas persistiu.” 

 

# Página 43, parágrafo 3, linha 1    

Onde se lê: “Na presença de melatonina, os genes Clock, Per1 e Cry1b de 

células ZEM-2S perderam a expressão rítmica que ainda persistia em escuro 

constante.” 

Leia-se: “Na presença de melatonina, os genes Clock, Per1 e Cry1b de 

células ZEM-2S perderam a dependência de fase que ainda persistia em escuro 

constante.” 

 

Resumo 

# Página 44, parágrafo 2, linha 6  

Onde se lê: “Melanopsina não apresentou ritmicidade de expressão em 

células ZEM-2S em nenhuma das condições. No entanto, há uma tendência a 

ritmicidade em células mantidas em 12C:12E, que desaparece em escuro 

constante.” 

Leia-se: “Melanopsina não apresentou dependência de fase de expressão 

em células ZEM-2S em nenhuma das condições. No entanto, há uma tendência a 

dependência de fase em células mantidas em 12C:12E, que desaparece em 

escuro constante.” 

 

 

 

 



# Página 44 , parágrafo 3, linha 1  

Onde se lê: “O RNAm de Clock não exibiu ritmo em células ZEM-2S 

mantidas em condições de 12C:12E, escuro constante, ou em escuro constante 

recebendo pulso de melatonina.” 

Leia-se: “O RNAm de Clock não exibiu dependência de fase em células 

ZEM-2S mantidas em condições de 12C:12E, escuro constante, ou em escuro 

constante recebendo pulso de melatonina.” 

 

 

# Página 44 , parágrafo 4, linha 1    

Onde se lê: “O RNAm de Per 1 e Cry 1b apresentou marcada ritmicidade 

em células submetidas a fotoperíodo 12C:12E. Vê-se aumento significativo 3 

horas antes do início da fase de luz (ZT21), e acentuado declínio na fase de 

escuro. Em escuro constante, a ritmicidade de Per1 e Cry1b foi grandemente 

atenuada, mas persistiu. O pulso de melatonina foi ineficaz em recuperar a 

amplitude da ritmicidade observada em 12C:12E, e ainda mais, aboliu a 

ritmicidade para ambos os genes.” 

Leia-se: “O RNAm de Per 1 e Cry 1b apresentou marcada dependência de 

fase em células submetidas a fotoperíodo 12C:12E. Vê-se aumento significativo 3 

horas antes do início da fase de luz (ZT21), e acentuado declínio na fase de 

escuro. Em escuro constante, a dependência de fase de Per1 e Cry1b foi 

grandemente atenuada, mas persistiu. O pulso de melatonina foi ineficaz em 

recuperar a amplitude da dependência de fase observada em 12C:12E, e ainda 

mais, aboliu a dependência de fase para ambos os genes.” 

 

# Página 45 , parágrafo 1, linha 1     

Onde se lê: “Após um pulso de melatonina, os genes Clock, Per1 e Cry1b 

de células ZEM-2S perderam a expressão rítmica que ainda persistia em escuro 

constante.” 



Leia-se: “Após um pulso de melatonina, os genes Clock, Per1 e Cry1b de 

células ZEM-2S perderam a dependência de fase que ainda persistia em escuro 

constante.” 

 

 

 

Abstract 

 

# Página  46 , parágrafo 2, linha 7 

Onde se lê: “Melanopsin did not exhibit a rhythmic expression in ZEM-2S 

cells in none of the conditions. However, there is a tendency of a rhythm in cells 

kept under 12L:12D, which disappears under constant darkness.” 

Leia-se: “Melanopsin did not exhibit a phase-dependent expression in ZEM-

2S cells in none of the conditions. However, there is a tendency of a phase-

dependent expression in cells kept under 12L:12D, which disappears under 

constant darkness.” 

 

# Página 46, parágrafo 3, linha 1  

Onde se lê: “Clock mRNA did not present a rhythm in ZEM-2S cells kept 

either under 12L:12D, constant darkness or constant darkness with a melatonin 

pulse.” 

Leia-se: “Clock mRNA did not present a phase-dependent expression in 

ZEM-2S cells kept either under 12L:12D, constant darkness or constant darkness 

with a melatonin pulse.” 

 

# Página  46 , parágrafo 4, linha 1   

Onde se lê: “Per 1 and Cry 1b mRNAs presented a robust rhythmicity in 

cells kept under 12L:12D. There is a significant rise three hours before the 

beginning of the light phase (ZT21), and sharp fall during the dark phase. Under 

constant darkness, Per1 and Cry1b rhythmicity, although present, was greatly 



attenuated. Melatonin pulse was not able to recover the amplitude observed under 

12L:12D, moreover, it abolished rhythmicity of both genes.” 

Leia-se: “Per 1 and Cry 1b mRNAs presented a robust phase-dependent 

expression in cells kept under 12L:12D. There is a significant rise three hours 

before the beginning of the light phase (ZT21), and sharp fall during the dark 

phase. Under constant darkness, Per1 and Cry1b phase-dependent expression, 

although present, was greatly attenuated. Melatonin pulse was not able to recover 

the amplitude observed under 12L:12D, moreover, it abolished phase-dependent 

expression of both genes.” 

 

# Página  46, parágrafo 5, linha 1 

Onde se lê: “After melatonin pulse, Clock, Per1 and Cry1b genes in ZEM-2S 

cells lost the rhythmic expression, which still persisted under constant darkness.” 

Leia-se: “After melatonin pulse, Clock, Per1 and Cry1b genes in ZEM-2S 

cells lost the phase-dependent expression, which still persisted under constant 

darkness.” 

 

Conclusões 

# Página  48 , parágrafos 3, 4, 5, 6   

Onde se lê:  

“Opn4 não apresenta ritmo em células submetidas a 12C:12E, escuro 

constante ou escuro constante com pulso de melatonina. 

• Clock não apresenta ritmo em nenhuma das condições acima, mas há uma 

tendência a um aumento de expressão durante o escuro subjetivo, a qual é 

abolida pelo pulso de melatonina. 

• Per1 e Cry1b exibem robusta ritmicidade em células submetidas a 

12C:12E; em células mantidas em escuro constante, este ritmo é atenuado, 

mas ainda significativo. O pulso de melatonina abole a ritmicidade de Per1 

e Cry1b em células mantidas em escuro constante. 

• Células Zem-2S constituem relógios, pois apresentam intrínseca ritmicidade 

de genes de relógio quando mantidas em condições constantes de 



iluminação.” “ 

Leia-se: “Opn4 não apresenta dependência de fase em células submetidas a 

12C:12E, escuro constante ou escuro constante com pulso de melatonina. 

• Clock não apresenta dependência de fase em nenhuma das condições 

acima, mas há uma tendência a um aumento de expressão durante o 

escuro subjetivo, a qual é abolida pelo pulso de melatonina. 

• Per1 e Cry1b exibem robusta dependência de fase em células submetidas 

a 12C:12E; em células mantidas em escuro constante, este ritmo é 

atenuado, mas ainda significativo. O pulso de melatonina abole a 

dependência de fase de Per1 e Cry1b em células mantidas em escuro 

constante. 

Células Zem-2S podem constituir relógios, pois apresentam intrínseca 

dependência de fase de genes de relógio quando mantidas em condições 

constantes de iluminação. Determinação da expressão dos genes de relógio 

por período igual ou superior a três dias faz-se necessária para uma conclusão 

final.” 
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