
Relógio biológico
falha e cancro avança
Mecanismo genético de desregulação ligado aos
tumores descoberto por investigadora portuguesa
Virgílio Azevedo

Angela Relógio: "Muitas vezes perguntam-me se foi o meu
nome que me levou a trabalhar no relógio circadiano"

O ritmo circadiano é o período
de aproximadamente 24 horas
em que se baseia o nosso ciclo

biológico. O relógio biológico
principal que processa e moni-
toriza este ritmo, e que capta
os sinais da luz solar, está lo-
calizado numa área do cérebro
chamada núcleo supraquias-
mático, porque fica por cima
do quiasma ótico — onde se
cruzam os nervos óticos que
transmitem a informação da
retina às áreas de associação
visual ou percetiva no cérebro.
É por termos este mecanismo

que acordamos e dormimos,
produzimos hormonas a de-
terminadas horas e revelamos
outros comportamentos rela-
cionados com o tempo.

Os cientistas começaram a
constatar que as pessoas que
trabalham de noite ou estão

sempre emjet-lag devido à sua
profissão acabam por ficar com
o relógio biológico desregula-
do. Como explica Angela Reló-

gio, investigadora portuguesa
na Universidade de Medicina
de Berlim (Charité), "o mau
funcionamento do relógio cir-
cadiano foi detetado no contex-
to de muitas doenças e pertur-
bações". E o cancro "é uma das

doenças que estão diretamente
relacionadas com perturbações
no sistema circadiano, embora
não entendamos ainda de uma
forma clara os mecanismos en-
volvidos neste processo".

Todas as nossas células têm
um relógio interno capaz de ge-
rar ritmos endógenos diários,
que são detetados em 10% de
todos os genes, e que permitem



antecipar o comportamento
e adaptar os processos mole-
culares a horas específicas do
dia. os genes controlados por
este relógio (CCGs — clock con-
troled genes) estão envolvidos
em muitos processos molecu-
lares essenciais para a trans-
formação maligna das células
tumorais.

Angela Relógio descobriu
que nos doentes de cancro "há
células com o relógio biológico
destruído" e mostrou que o me-
canismo que faz com que este

relógio esteja regulado numas
células e desregulado noutras
está relacionado com um gene,
o RAS, que se encontra envol-
vido em transformações cance-

rígenas — um oncogene. "Este

oncogene já era conhecido, o

que não se sabia claramente é

que está associado ao relógio
circadiano e é um dos mecanis-
mos que o desregulam, quando
é expresso em maior quantida-
de", revela a investigadora. O

artigo sobre esta descoberta vai

ser publicado ainda durante o

mês de maio na revista cientí-
fica de referência internacional
"PLoS Genetics".

"De certa forma, as células do
cancro conseguiram libertar-se
do relógio biológico principal",
resume a cientista. A zona do
cérebro onde este fica localiza-
do é formada por cerca de 20
mil neurónios, cada um com
o seu relógio. Estes neurónios
estão todos sincronizados e en-
viam sinais para o resto do cor-

po, para os relógios periféricos
em cada uma das células, que
estão por sua vez sincronizados
com o relógio principal.

Apoio alemão de 1,5 milhões

Angela Relógio acaba de rece-
ber do Ministério Federal da
Educação e Investigação da
Alemanha um financiamento
de 1,5 milhões de euros para
os próximos cinco anos. Atri-
buído na área da biologia de
sistemas, este financiamento
permitirá que a cientista cons-

titua o seu próprio laboratório
no Instituto Molecular de Pes-

quisa do Cancro a Universidade
de Medicina de Berlim, com
uma equipa de cinco pessoas,
que irá desenvolver um projeto
de investigação — o Relógio do
Cancro — para responder a três
questões: como são reguladas
as vias que ligam o relógio cir-
cadiano ao cancro? A regulação
é específica para as diferentes
etapas da progressão de um
tumor? Pode ser definida a as-
sinatura circadiana da progres-
são de um tumor?

"Espero que esta abordagem
traga avanços importantes na
compreensão do mecanismo
da regulação circadiana da ge-
ração dos tumores", sublinha
Angela Relógio, acrescentando

que o projeto "deverá fornecer
informação valiosa para o de-
senvolvimento do diagnóstico
e prognóstico do cancro, com
potencial para a criação no fu-

turo de novas terapias e medi-
camentos". E no tratamento do

cancro a medicação deverá ter
em conta o relógio biológico
para ser mais eficaz e ter me-
nos efeitos secundários.

"A descoberta de Angela Re-

lógio é pioneira a nível mundial
e estou certa de que vai ter um
grande impacto científico",
afirma Maria do Carmo Fon-
seca. A presidente do Instituto
de Medicina Molecular (Uni-
versidade de Lisboa), "onde
também se trabalha muito na
aplicação da biologia de siste-
mas ao cancro", recorda que
a tese de doutoramento da in-
vestigadora, feita há cerca de
dez anos no Laboratório Euro-
peu de Biologia Molecular em
Heidelberg, na Alemanha, "foi
também um trabalho pioneiro
muito citado a nível mundial,
porque desenvolveu uma me-
todologia robusta de análise da
expressão genética global, que
passou a ser muito usada pela
comunidade científica".

Segredos do
ciclo circadiano

O ciclo circadiano regula
os ritmos fisiológicos e

psicológicos do corpo
humano, influenciando o

sono e o estado de vigília,
a digestão, a secreção
de hormonas, o sistema
circulatório e o coração,
os músculos, a renovação
das células ou o controlo
da temperatura do nosso

corpo. E um período de

aproximadamente 24 horas
em que se baseia o relógio
biológico, sendo influenciado
pela variação da luz solar,
da temperatura ambiente,
dos ventos e marés, entre
outros fatores. O nosso

relógio biológico principal
está localizado na base do
cérebro (hipotálamo) e o seu
mau funcionamento está
associado a patologias como
a obesidade, perturbações no
sono ou cancro.
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