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A espermatogênese se inicia no embrião, com a formaçãodos túbulos seminíferos e das
espermatogônias, que irão crescer e se desenvolver nos túbulos, permanecendo inativas logo
após o nascimento até a puberdade, onde já serão espermatozoides. Durante esse processo o
corpo cromatóide é formado,  localizado no citoplasma das células germinativasmasculinas,
atuando na regulação da transcrição de RNAm e no controle da expressão gênica por meio do
comando da ação de pequenos RNAs não codificantes, como  RNAmi e/ou RNApi. Alguns
autores  acreditam  que  o  corpo  cromatóide  surge  a  partir  de  material  nucleolar  que  é
fragmentado no inicio da espermatogênese, migrando para o citoplasma, que irão se unir para
formar  o  corpo  cromatóide.  Estudos  apontam  o  acúmulo  de  duas  proteínas  centrais  do
controle circadiano, CLOCK e BMAL1, no corpo cromatóide, onde percebeu-se que quando a
expressão  da  proteína  BMAL1  era  bloqueada  os  CBs  apresentavam  diversas  alterações
morfológicas. Essas proteínas possuem função primária no controle do ciclo circadiano dos
organismos  e  uma  vez  sintetizadas  irão  ativar  uma  cascata  de  reações  metabólicas  e  o
funcionamento de outros genes necessários para a manutenção do ciclo virgília-sono. A exata
função dessas  protéinas  na  composição  molecular  do  corpo cromatóide  ainda  precisa  ser
esclarecida.  Este estudo tem o objetivo de verificar a  expressão dos genes que codificam
CLOCK e BMAL1, além de alguns de seus miRNAs reguladores, em células germinativas
masculinas  cultivadas  in  vitro e  que  tiveram  a  atividade  nucleolar  bloqueada
experimentalmente.
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