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Resumo

Bonci, D. M. O. (2011). Estudo dos pigmentos visuais de macaco-prego (Cebus sp) e da
relação entre a psicofísica e a genética da visão de cores em humanos. Tese de
Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

A visão de cores é possível devido aos diferentes tipos de fotorreceptores e ao processamento
pós-receptoral da informação gerada após ativação destas células pela luz. Análises genéticas,
funcionais e morfológicas podem ser utilizadas no estudo da visão de cores. Neste trabalho,
foram estudadas a genética dos pigmentos visuais de macacos do gênero Cebus e a genética e
a psicofísica da visão de cores de humanos com e sem discromatopsias hereditárias. O
sequenciamento dos genes que expressam as opsinas presentes nos cones L e M foi realizado
em dois grupos de macacos-prego mantidos na UFRJ e na UFPA. Treze animais do Instituto
de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ e vinte animais da Escola de Primatas da UFPA
tiveram o sangue coletado, o material genético extraído e os éxons 3 e 5 dos genes que
codificam as opsinas L/M sequenciados após amplificação por PCR. Os aminoácidos
localizados nas posições 180, 277 e 285 das opsinas foram identificados e com este resultado
foi determinada a curva de absorção espectral das opsinas. O resultado foi a caracterização de
seis machos dicromatas, quatro fêmeas tricromatas e três fêmeas dicromatas entre os animais
da UFRJ. Entre os animais da UFPA, dezesseis machos eram dicromatas, uma fêmea era
tricromata e três fêmeas eram dicromatas. Entre os alelos encontrados nesses grupos, a
combinação SFT, cujo pico de absorção espectral da opsina é de 546-553, foi descrita pela
primeira vez no gênero Cebus. A variedade de alelos encontrada entre os dois grupos é devida
às diferentes condições ambientais nos locais de origem dos animais. No estudo com
humanos, a visão de cores de 19 sujeitos controles (5 homens e 14 mulheres) e 16 sujeitos
daltônicos (14 homens e 1 mulher), moradores no estado de São Paulo (SP) foi avaliada
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