
tas na psiquiatria. Mas, como diria o filósofo Karl Popper, antes de 
encontrar as respostas, precisamos fazer novas perguntas. Em 
outras palavras, necessitamos de novas tecnologias. 

No entanto, é difícil desenvolver técnicas apropriadas, porque o 
cérebro dos mamíferos é incomparavelmente complexo. É um sis
tema intrincado em que dezenas de bilhões de neurônios entrelaça
dos - com uma multidão de características e padrões de ligação dis
tintos - trocam sinais elétricos precisamente cronometrados na 
escala dos milissegundos e há uma rica diversidade de mensageiros 
bioquímicos. Em função disso, falta aos neurocientistas uma com
preensão profunda do que o cérebro realmente está fazendo - de 
como determinados padrões de atividade dentro de certos neurô
nios podem originar pensamentos, memórias, sensações e senti
mentos. Por extensão, também não sabemos como as falhas físicas 
do cérebro produzem distúrbios como a depressão e a esquizofre
nia. O paradigma dominante das doenças psiquiátricas - que as ca
taloga em termos de desequilíbrios químicos e níveis alterados de 

neurotransmissores - não faz justiça ao circuito elétrico neural de 
alta velocidade do cérebro. Os tratamentos psiquiátricos são, por
tanto, úteis para muitos, mas raramente reveladores. 

Não surpreende, então, que, em um artigo de 1979 para SCIENTI-
FIC AMERICAN, O Prêmio Nobel Francis Crick tenha sugerido que o 
principal desafio para a neurociência fosse a necessidade de con
trolar apenas um tipo de célula no cérebro, deixando as outras 
inalteradas. A estimulação elétrica não é o caminho ideal, porque 
os eletrodos são uma ferramenta muito rústica: estimulam todas 
as células no local de sua inserção sem diferenciar entre os diferen
tes tipos, e seus sinais também não conseguem desligá-las com 
precisão. Crick especulou mais tarde em palestras que a luz pode
ria servir como ferramenta de controle porque poderia ser usada 
em pulsos precisamente cronometrados em uma diversidade de 
cores e locais, mas, na época, ninguém tinha ideia sobre como as 
células poderiam ser levadas a responder à luz. 

Enquanto isso, num campo da biologia tão distante do estudo do 
cérebro dos mamíferos quanto possível, pesquisadores trabalhavam 
com microrganismos que se tornariam relevantes muito tempo 
depois. Há pelo menos 40 anos, os biólogos sabiam que alguns mi
crorganismos produzem proteínas que regulam diretamente o fluxo 
de carga elétrica em suas membranas respondendo à luz visível. 
Essas proteínas, chamadas opsinas e produzidas por um conjunto 
de genes característicos, ajudam a extrair energia e informação da 
luz no ambiente dos micróbios. Em 1971, Walther Stoeckenius e 



Dieter Oesterhelt, ambos então na University of California em São 
Francisco, descobriram que uma delas, a bacteriorodopsina, age 
como uma bomba de íons que pode ser brevemente ativada por 
fótons de luz verde - uma notável máquina molecular polivalente. A 
identificação posterior de outros membros dessa família - as haloro-
dopsinas em 1977 e as canalrodopsinas em 2002 - seguia a mesma 
linha de controle centralizado em um único gene. 

Em retrospecto, a solução para o desafio de Crick - uma estraté
gia para avançar bastante a pesquisa neurológica - estava disponí
vel antes mesmo de ele formulá-lo. Ainda assim, levou mais de 30 
anos para os conceitos se juntarem na nova tecnologia da optoge-
nética. Trata-se da combinação da genética com a óptica para con
trolar eventos bem definidos dentro de quaisquer células ou tecidos 
vivos (não apenas os do sistema nervoso). Ela inclui a descoberta e 
inserção nas células de genes que as tornam fotossensíveis e as tec
nologias para levar luz ao cérebro, direcionando seus efeitos aos 
genes e células de interesse e avaliando os efeitos, ou resultados, 
desse controle óptico. O que anima os neurocientistas na optogené-
tica é que ela dá controle sobre determinados eventos dentro de 
tipos definidos de células em momentos exatos - um nível de preci
são não apenas fundamentalmente novo, mas provavelmente cru
cial à compreensão biológica. 

O significado de qualquer evento em 
uma célula é compreensível apenas no 
contexto de outros que ocorrem à sua 
volta no resto do tecido, em todo o orga
nismo ou mesmo no ambiente como 
um todo. Mesmo uma mudança de 
poucos milissegundos na atividade de 
um único neurônio pode às vezes rever
ter completamente o efeito de seu sinal 
no restante do sistema nervoso. Milha
res de cientistas estão usando a optoge-
nética para aprender como padrões es
pecíficos de atividade dentro de grupos determinados de neurônios 
levam à fisiologia complexa e ao comportamento em vermes, 
moscas, peixes, aves, ratos e macacos. O trabalho já trouxe ideias 
importantes sobre problemas humanos, incluindo depressão, dis
túrbios do sono, doença de Parkinson e esquizofrenia 

LUZ SOBRE A VIDA 
A BIOLOGIA TEM UMA TRADIÇÃO de usar a luz para interferir nos sis
temas vivos. Os pesquisadores usam há tempos um método cha
mado CALI para destruir e, portanto, inibir proteínas seleciona
das; os lasers também já foram usados para destruir células espe
cíficas, por exemplo, no verme Caenorhabditis elegans. Da 
mesma forma, Richard L. Fork, dos Bell Laboratories (nos anos 
70) e Rafael Yuste da Columbia University (em 2002) relataram 
formas de estimular os neurônios com lasers que rompiam par
cialmente as membranas celulares. Na década passada, os labo
ratórios de Gero Miesenböck, enquanto no Memorial Sloan-Ket-
tering Cancer Center, e de Ehud Isacoff, Richard H. Kramer e 
Dirk Trauner, então todos na University of California em Berke
ley, empregaram sistemas multicomponentes para modular as 
células-alvo com luz. Eles introduziram, por exemplo, tanto uma 

proteína que regula os neurônios como um composto que a poria 
em ação quando ativado por luz ultravioleta. 

Ainda assim, destruir proteínas ou células de interesse obvia
mente limita as opções experimentais, e métodos que dependem de 
múltiplos componentes, apesar de elegantes e úteis, acarretam de
safios práticos e não têm tido grande aplicabilidade ou utilidade em 
mamíferos. Uma mudança fundamental para uma estratégia de 
componente único era necessária. Ao final, ela não pôde se desen
volver a partir das abordagens anteriores, mas, em vez disso, em
pregou as notáveis proteínas polivalentes dos micróbios: bacterio-
rodopsinas, halorodopsinas e canalrodopsinas. 

Em 2000, bem depois que as duas primeiras se tornaram conhe
cidas da ciência, o Instituto de Pesquisas do DNA de Kazusa, no 
Japão, publicou na internet milhares de novas sequências genéticas 
da alga verde Chlamydomonas reinkardtii. Enquanto as revisava, 
Peter Hegemann, então na Universidade de Regensburg, em 
Berlim, que previra que essa alga teria um canal tónico fotoativado, 
percebeu duas sequências longas similares às da bacteriorodopsi
na, obteve cópias delas junto ao Kazusa e pediu a Georg Nagel 
(então diretor de pesquisas em Frankfurt) para testar se elas real
mente codificavam canais iônicos. Em 2002, Hegemann e Nagel 
descreveram sua descoberta de que uma dessas sequências codifi

cava um canal da membrana compos
to de uma única proteína, que respon
de à luz azul: quando atingido por 
fótons azuis, ele regula o fluxo de tons 
com carga positiva A proteína foi con
sequentemente chamada de canalro-
dopsina-1, ou ChR1. No ano seguinte, 
Nagel e Hegemann (em conjunto com 
seus colegas, incluindo Ernest Bam-
berg em Frankfurt) exploraram a 
outra sequência e nomearam a proteí
na codificada de canalrodopsina-2 ou 

ChR2. Quase simultaneamente, John L. Spudich, da University of 
Texas Medicai School em Houston, encontrou isoladamente evi
dências de que esses genes eram importantes para as respostas fo-
todependentes da Chlamydomonas. Ainda assim, a descoberta das 
canalrodopsinas - um terceiro tipo de proteína fotoativada condu
tora de tons de elemento único - não se traduziu imediatamente 
em um avanço da neurociência, assim como as descobertas da bac
teriorodopsina e da halorodopsina nas décadas anteriores. 

Vários cientistas me confidenciaram ter considerado inserir 
genes de opsinas bacterianos ou vindos de algas em neurônios e 
tentar controlar as células alteradas com luz, mas abandonaram a 
ideia. Era pouco provável que as células animais fabricassem as 
proteínas microbianas com eficiência ou segurança, e havia a vir
tual certeza de que seriam muito lentas e fracas para serem efeti
vas. Ademais, para funcionar, as proteínas precisariam de um cofa-
tor adicional - um composto aparentado da vitamina A chamado 
todo-transretinal - para absorver os fótons. O risco de desperdiçar 
tempo e dinheiro era grande demais. 

Ainda assim, para a equipe de bioengenharia que reuni na Stan-
ford University, a motivação para melhorar a compreensão da psi
quiatria clínica era mais que suficiente para justificar o risco extre-





mamente alto de fracasso. Durante minha residência psiquiátrica, 
testemunhei em primeira mão as fraquezas e os efeitos colaterais de 
medicamentos e terapias como a eletroconvulsiva Essa experiência 
contribuiu para minha vontade de arriscar; então, como diretor de 
pesquisas de Stanford em 2004 formei uma equipe que incluía os 
graduandos Edward S. Boyden e Feng Zhang para lidar com esse de
safio. Introduzi a canalrodopsina-2 em neurônios de mamíferos cul
tivados usando as bem conhecidas técnicas de transfecção - isto é, 
emendando o gene para a ChR2 e um tipo específico de interruptor 
para ativá-lo, ou promotor, aos genes de um vetor (como um vírus 
benigno) que levava o material genético até as células. Os promoto
res podem garantir que apenas os tipos selecionados de neurônios 
(como apenas aqueles que secretam o neurotransmissor glutamato) 
expressarão ou fabricarão as opsinas codificadas. 

Contra todas as probabilidades, a experiência funcionou surpre
endentemente bem. Usando nada além de pulsos seguros de luz vi
sível, obtivemos um controle confiável, com precisão na casa dos 
milissegundos, sobre os padrões celulares de disparo de potenciais 
de ação - os impulsos elétricos que permitem a um neurônio enviar 
mensagens a outro. Em agosto de 2005, minha equipe publicou o 
primeiro relatório de que introduzindo um único gene de opsina 
microbiana em neurônios de mamíferos poderíamos fazê-los res
ponder precisamente à luz. As canalrodopsinas (e, como viemos a 
descobrir, a bacteriorodopsina de 1971 e a halorodopsina) se mos
traram capazes de ligar ou desligar os neurônios com eficiência e 
segurança em resposta, à luz. Elas funcionaram em parte porque, 
em um inesperado presente da Natureza, os tecidos dos mamíferos 
contêm quantidades naturalmente grandes de todo-transretinal -
o único cofator químico essencial para que os fótons ativem as opsi
nas microbianas -, então nada além de um gene de opsina precisa 
ser adicionado aos neurônios visados. 

Nosso relatório inicial veio em 2005 e, um ano depois, meu 
colega de Stanford Mark Schnitzer e eu demos à abordagem o 
nome de "optogenética" em um ensaio. Nessa época, laboratórios 
em todo o mundo a estavam empregando, usando versões desses 

genes que minha equipe havia sintetizado para trabalhar otima
mente com as células de mamíferos. Até hoje, já enviamos esses 
genes a cerca de 700 laboratórios. 

MELHORANDO A NATUREZA 
o NÚMERO DE FERRAMENTAS OPTOGÊNICAS, assim como a variedade de 
suas capacidades, se expandiu rapidamente por causa de uma es
pantosa convergência de ecologia e engenharia. Os pesquisadores 
estão adicionando novas opsinas a suas ferramentas, procurando 
pelo mundo natural por versões novas; também estão aplicando a 
engenharia molecular para modificar as opsinas conhecidas, dei
xando-as ainda mais úteis para diversos experimentos em uma va
riedade mais ampla de organismos. 

Em 2008, por exemplo, nossas buscas pelo genoma lideradas 
por Feng Zhang em uma espécie diferente de alga, a Volvox carteri, 
revelou uma terceira canalrodopsina (VChR1), que responde à luz 
amarela em vez da azul, como mostramos com Hegemann. Usando 
a VChR1 junto com as outras canalrodopsinas, podemos controlar 
simultaneamente populações mistas de células, com a luz amarela 
exercendo um tipo de controle sobre algumas delas e a azul envian
do um comando diferente a outras. E descobrimos agora que a ca
nalrodopsina mais potente de todas é, na verdade, um híbrido da 
VChR1 e da ChR1 (sem qualquer contribuição da ChR2). Nossas 
outras opsinas modificadas (criadas com Ofer Yizhar, Lief Fenno, 
Lisa Gunaydin e Hegemann e seus alunos) agora incluem canalro
dopsinas mutantes "ultrarrápidas" ou "ultralentas" que permitem 
controle exato sobre o tempo e a duração dos potenciais de ação: as 
primeiras podem levá-los a mais de 200 vezes por segundo, en
quanto as últimas induzem as células a estados de excitação ou as 
tiram deles com um único pulso de luz. Nossas opsinas mais novas 
também podem responder à luz vermelha profunda próxima à in
fravermelha, que fica mais concentrada, penetra mais facilmente 
nos tecidos e é muito bem tolerada 

A engenharia molecular também estendeu o controle optogené-
tico para além dos comportamentos elétricos das células, até a sua 



bioquímica. Uma grande fração de todos os 
medicamentos aprovados age em uma fa
mília de proteínas da membrana celular 
chamadas de receptores acoplados à proteí
na G. Eles percebem sinais químicos extra-
celulares, como a epinefrina, e respondem a 
eles mudando os níveis dos sinais bioquími
cos internos, como os íons de cálcio, e, 
assim, a própria atividade das células. Ao 
adicionar o domínio sensível à luz de uma 
molécula de rodopsina aos receptores, Raag 
D. Airan e outros em meu laboratório de
senvolveram um conjunto de receptores 
chamados optoXRs que respondem rapidamente à luz verde. 
Quando os vírus os inserem no cérebro de cobaias, eles nos dão 
controle sobre os eventos bioquímicos em animais que se movem 
livremente em uma gaiola O controle rápido e direcionado a tipos 
específicos de células dos caminhos bioquímicos é, portanto, possí
vel, tanto em placas de laboratório quanto em mamíferos soltos; 
esse controle sobre a bioquímica abre as portas à optogenética em 
essencialmente cada célula e tecido na biologia 

Muitos dos genes de opsinas naturais estão sendo descobertos 
agora nos genomas de vários micróbios e codificam proteínas que 
as células dos mamíferos não produzem direito. Mas Viviana Gra-
dinaru, do meu grupo, desenvolveu algumas estratégias gerais 
para melhorar sua entrega e expressão. Por exemplo, pedaços de 
DNA podem ser amarrados com os genes de opsina para funcio
narem como um CEP, garantindo que os genes sejam transporta
dos para os compartimentos corretos dentro das células dos ma
míferos e traduzidos corretamente em proteínas funcionais. E, 
com ferramentas de fibra óptica que desenvolvemos em 2006 e 
2007, os pesquisadores podem levar a luz para o controle optoge-
nético a qualquer área do cérebro - na superfície ou mais profun
da - em mamíferos que se movem livremente. E, para garantir a 
leitura simultânea dos sinais elétricos dinâmicos descobertos pelo 

controle optogenético, desenvolvemos 
instrumentos que operam na casa dos 
milissegundos, que são híbridos integra
dos de fibra óptica e eletrodos (que cha
mamos de "optrodos"). 

Uma bela sinergia pode surgir entre o 
estímulo óptico e a gravação elétrica, 
porque ambos podem ser regulados para 
não interferirem entre si. Agora podemos, 
por exemplo, observar diretamente a mu
dança de atividade elétrica nos circuitos 
neurais envolvidos no controle motor ao 
mesmo tempo que os estamos controlan

do opticamente com opsinas microbianas. Quanto mais ricos e com
plexos os estímulos optogenéticos e as respostas elétricas dos circui
tos neurais se tornam, mais poderemos avançar rumo a uma forma 
de engenharia reversa deles: seremos capazes de inferir os papéis 
computacionais e informacionais dos circuitos neurais a partir da 
forma como transformam nossos sinais. A engenharia reversa de 
circuitos neurais saudáveis oferecerá boas oportunidades para de
terminar quais propriedades e atividades diferem em estados de do
enças psiquiátricas e neurológicas. Esse conhecimento, por sua vez, 
deve ajudar a guiar os esforços para encontrar intervenções capazes 
de restaurar a normalidade desses circuitos. 

ENGENHARIA REVERSA DA MENTE 
A IMPORTÂNCIA DA OPTOGENÉTICA COMO FERRAMENTA, particularmen
te em conjunto com outras tecnologias, continua a crescer rapida
mente. Nos últimos anos, a neurociência avançou muito graças à 
técnica de mapeamento cerebral chamada ressonância magnética 
funcional (RMf). Costuma-se ver esses mapeamentos como mapas 
detalhados da atividade neural em resposta a vários estímulos. 
Mas ela mostra apenas as mudanças dos níveis de oxigenação san
guínea em diferentes áreas do cérebro, e essas são apenas reflexo 
da atividade neural real. 



Alguma incômoda incerteza, portanto, sempre rondou a ques
tão sobre a possibilidade de esses sinais complexos serem desenca
deados por aumentos na atividade excitatória local dos neurônios. 
No mês de maio último, no entanto, meu laboratório usou uma 
combinação de optogenética com a RMf (RMof) para verificar que 
o disparo de neurônios excitatórios locais é plenamente suficiente 
para desencadear os sinais complexos detectados pela RMf. Além 
disso, a junção da optogenética com a RMf pode mapear os circui
tos neurais funcionais com uma exatidão e completude que não 
eram possíveis com o uso de drogas e eletrodos feito até então. A 
optogenética está, então, ajudando a validar e fazer progredir uma 
riqueza de literatura científica em neurociência e psiquiatria. 

De fato, o avanço da optogenética já foi diretamente sentido 
em algumas questões de doenças humanas. Em animais, empre
gamos a optogenética em um tipo de neurônio (células hipocreti-
nérgicas) enterrado em uma parte do cérebro anteriormente im
plicada na narcolepsia, um distúrbio do sono. Tipos específicos de 
atividade elétrica nesses neurônios, descobrimos, levam ao des
pertar. Encontrar um modo de induzir clinicamente sua atividade 
neural pode, portanto, oferecer um tratamento algum dia, mas o 
mais importante é a descoberta científica de que tipos específicos 
de atividade em determinadas células podem produzir comporta
mentos complexos. 

A optogenética também está ajudando a determinar como os 
neurônios fabricantes de dopamina podem levar a sentimentos de 
recompensa e prazer. Minha equipe induziu optogeneticamente 
surtos de atividade sincronizados em grupos bem definidos de neu
rônios produtores de dopamina em ratos que se moviam livremen
te. Identificamos os padrões de estímulos que pareciam levar a um 
senso de recompensa nos animais. Na falta de qualquer outra deixa 

ou recompensa, os ratos escolhiam passar mais tempo em locais 
onde haviam recebido tipos particulares de surtos de atividade em 
seus neurônios fabricantes de dopamina. Essa informação é útil 
para esmiuçar a atividade celular por trás tanto dos processos nor
mais de recompensa quanto das patologias do sistema de prazer 
envolvidas na depressão e no abuso de substâncias. 

A abordagem optogenética também melhorou nossa compreen
são da doença de Parkinson, que envolve um distúrbio do processa
mento de informações em certos circuitos do cérebro que contro
lam os movimentos. Desde a década de 90, alguns pacientes tive
ram alívio com uma terapia chamada estimulação cerebral pro
funda, em que um implante semelhante a um marca-passo aplica 
estímulos elétricos cuidadosamente cronometrados a certas 
áreas profundas do cérebro, como o núcleo subtalâmico. 

Ainda assim, a promessa dessa técnica para a doença de Parkin
son (e para várias outras) é parcialmente limitada, porque os eletro
dos estimulam os neurônios próximos indiscriminadamente e a 
compreensão médica de quais estímulos aplicar é lamentavelmen
te incompleta. Recentemente, no entanto, usamos a optogenética 
para estudar modelos animais da doença e obtivemos uma com
preensão fundamental da natureza do circuito afetado e dos meca
nismos de atuação das intervenções terapêuticas. 

Descobrimos, por exemplo, que a estimulação cerebral profun
da pode ser mais efetiva quando mira não as células, mas as cone
xões entre elas - afetando o fluxo de atividade entre regiões cere
brais. E, com nosso colega Anton Kreitzer, da U.C.S.F., mapeamos 
funcionalmente dois caminhos no circuito de movimento do cére
bro: um que retarda os movimentos e outro que os acelera e pode 
neutralizar o estado de Parkinson. 

Também aprendemos como estimular um tipo de célula, os neu-



rônios neocorticais produtores de parvalbumina, para modular 
ritmos de 40 ciclos por segundo de atividade cerebral chamados os
cilações gama. A ciência sabe há algum tempo que os pacientes es
quizofrênicos têm células produtoras de parvalbumina alteradas e 
as oscilações gama são anormais tanto na esquizofrenia quanto no 
autismo - mas o significado causal dessas correlações (se existente), 
não era conhecido. Usando a optogenética, mostramos que as célu
las produtoras de parvalbumina servem para melhorar as ondas 
gama e que essas ondas, por sua vez, melhoram o fluxo de informa
ção através dos circuitos corticais. 

Em meus pacientes com esquizofrenia, vejo o que parecem cla
ramente ser problemas de processamento de informação, em que 
eventos mundanos aleatórios são vistos incorretamente como 
partes de temas ou padrões maiores (um problema informacional 
que talvez origine paranoia e ilusões). Esses pacientes também 
sofrem de algum problema com um mecanismo de "notificação" in
terna que nos informa quando os pensamentos são autóctones (um 
problema informacional que pode estar por trás do fenômeno as
sustador de "ouvir vozes"). Em meus pacientes autistas, em vez de 
ligações inapropriadamente amplas entre informações, vejo um 
processamento de informações restrito demais: eles perdem o todo 
por se focarem demais em partes de objetos, pessoas, conversas e 
assim por diante. Essas falhas de processamento de informação 
podem levar a falhas de comunicação e comportamento social; 
uma melhor compreensão das oscilações gama pode, portanto, 
ajudar o entendimento dessas doenças complexas. 

Como médico, acho esse trabalho vibrante porque estamos 
usando princípios de engenharia e tecnologia quantitativa em do
enças psiquiátricas devastadoras, aparentemente "imprecisas" e in
tratáveis. A optogenética está ajudando a levar a psiquiatria rumo a 
uma abordagem de engenharia de rede, em que as funções comple
xas do cérebro (e os comportamentos que ele produz) são interpre
tadas como propriedades do sistema neural que emergem da dinâ
mica eletroquímica das células e circuitos que o compõem. Portan

to, ela muda fundamentalmente nossa compreensão de como teci
dos eletricamente excitáveis funcionam na saúde e na doença. Foi 
uma jornada realmente longa (e imprevisível) desde o deslumbra
mento com a forma com que uma proteína bacteriana estranha - a 
bacteriorodopsina - reage à luz. 

A GENEROSIDADE DO INESPERADO 
NOS ENCONTROS DA SOCIEDADE PARA A NEUROCIÊNCIA e outras conferên-
cias maiores, ocasionalmente ouvi colegas sugerirem que seria mais 
eficiente focar dezenas de milhares de cientistas em um projeto 
grande e urgente por vez - por exemplo, a doença de Alzheimer -
em vez de perseguir explorações mais diversificadas. Mas quanto 
mais direcionada a pesquisa se torna, mais ficamos propensos a re
duzir a velocidade do progresso geral, e fica mais claro que as fron
teiras mais distantes e desconhecidas da natureza, onde as ideias 
realmente inovadoras aparecem, ficarão completamente separadas 
da nossa jornada científica comum. 

A lição da optogenética é que o velho, o raro e o frágil - mesmo 
células da escória das poças ou dos duros lagos de sal do Saara -
podem ser cruciais para a compreensão de nós mesmos e de nosso 
mundo moderno. A história por trás dessa tecnologia sublinha o 
valor da proteção de nichos ambientais raros e da importância do 
apoio à verdadeira ciência básica. Nunca devemos esquecer que 
não sabemos aonde a longa marcha da ciência está nos levando ou 
o que será necessário para iluminar o caminho. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 8, n. 103, p. 34-41, dez. 2010.




