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GIOVANINNI, Nayara Paula Bermudes, M.Sc., Universidade Vila Velha – ES, junho 
de 2013. Estudo da associação entre o polimorfismo 3111T/C do gene CLOCK e 
a presença de excesso de peso em crianças em idade escolar do município de 
Vila Velha - ES. Orientador: Everlayny Fiorot Costalonga. Co-orientador: Ary Gomes 
da Silva. 

 
 
 

A obesidade infantil é um problema de saúde pública mundial. A ineficácia das 
abordagens tradicionais para explicar esta epidemia levou a novas tentativas de 
compreender as influências ambientais e genéticas, tais como as envolvidas no 
controle do ritmo circadiano. Em adultos, um polimorfismo de base única (single 
nucleotide polymorphism, SNP) localizado no gene CLOCK (Circadian Locomotor 
Output Cycles Kaput), comumente denominado 3111 T/C (rs 1801260), tem sido 
associado à duração do sono, níveis de grelina, alterações de peso e padrão alimentar. 
Embora a curta duração do sono tenha sido relacionada à obesidade em crianças, 
nenhum estudo foi direcionado a identificar possíveis mecanismos moleculares 
envolvidos nessa associação. O objetivo deste estudo transversal foi avaliar a relação 
entre o SNP CLOCK 3111 T/C e a presença de obesidade, bem como da duração do 
sono, em crianças de 6 a 13 anos. Um questionário com informações sobre horas de 
sono, atividade física e dados familiares foi entregue aos pais. Peso, altura, 
circunferências da cintura, quadril e pescoço foram avaliados duas vezes e 
transformados em z-score para idade e sexo. A genotipagem foi realizada pela 
metodologia Taqman. O equilíbrio de Hardy Weinberg foi verificado e testes 
estatísticos apropriados foram realizados. Foram avaliadas 370 crianças (45% 
meninos, 55% meninas, com idade média de 8,5 ± 1,5 anos). Apenas 27% delas 
realizavam atividades físicas regulares. A prevalência de excesso de peso foi de 18%. 
A duração do sono foi, em média, 9,7 h, sendo inversamente relacionada com a idade 
(p < 0,001). A distribuição genotípica foi: 4% CC, 31% CT e 65% TT. Houve uma 
tendência de maior prevalência de excesso de peso em crianças que dormiam menos 
de 9h (23%), quando comparadas às crianças que dormiam mais de 10h (16%, p = 
0,06). O genótipo não apresentou correlação significativa com nenhum dos 
desfechos avaliados. Concluímos que o SPN CLOCK 3111 T/C não está 
significativamente associado ao excesso de peso ou à duração do sono em crianças 
desta localidade. No entanto, estudos de maior poder estatístico e envolvendo outros 
reguladores moleculares dos ritmos circadianos devem ser realizados em crianças. 
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ABSTRACT 

GIOVANINNI, Nayara Paula Bermudes, M.Sc., Universidade Vila Velha – ES, 
june/2013. Analysis of the relationship between CLOCK 3111 T/C SNP and the 
presence of obesity in school aged children from Vila Velha- ES. Supervised by: 
Everlayny Fiorot Costalonga. Co-supervised by: Ary Gomes da Silva. 

 
 
 
 

Childhood obesity is a health worldwide public problem. The inefficiency of traditional 
approaches to explain this epidemic has lead to new attempts to comprehend 
environmental and genetic influences, such as those involved in the control of circadian 
rhythms. In adults, a single nucleotide polymorphism (SNP) located in the CLOCK 
(Circadian Locomotor Output Cycles Kaput) gene, usually named 3111 T/C (rs 
1801260), has been associated to sleep duration, ghrelin levels, changes in feeding 
pattern and weight. Although short sleep duration has been related to obesity in 
children, no study has been directed to identify potential molecular mechanisms of this 
association. The aims of this cross-sectional study was to assess the relationship 
between CLOCK 3111 T/C SNP and the presence of obesity, as well as sleep duration, 
in children aged 6 to 13 years. A questionnaire with information regarding sleep hours, 
physical activity and familial data was given to parents. Weight, height, waist, hip and 
neck circumferences were assessed twice and converted to z-scores for age and sex. 
Genotyping was performed by Taqman methodology. Hardy Weinberg equilibrium was 
verified and appropriate statistic tests were performed. A total of 370 children were 
evaluated (45% male, 55% female, mean age 8.5±1.5 years). Only 27% of them 
performed regular physical activities. The prevalence of excess of weight was 18%.The 
sleep duration was, on average, 9.7 hours. It was inversely related to age (p < 0.001). 
Genotype distribution was: 4% CC, 31% CT and 65% TT. There was a tendency to 
higher prevalence of excess of weight in children who slept less than 9h (23%), when 
compared to children who slept more than 10h (16%; p = 0.06). Genotype was not 
significantly associated to any of the assessed endpoints. Thus, the CLOCK 3111 T/C 
SNP is not significantly associated to excess of weight or sleep duration in children 
from this locality. However, further studies with expanded statistical power, involving 
others molecular regulators of circadian rhythms should be performed in children. 
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