á muito tempo o homem tem buscado entender as bases
biológicas do pensamento. No século 2, o médico e filósofo
Cláudio Galeno acreditava que o cérebro era uma glândula
que produzia fluidos e os enviava para o corpo através dos
nervos - um conceito que prevaleceu por muito tempo. No
fim dos anos 1800 pesquisadores clínicos associaram áreas
cerebrais a funções específicas correlacionando, após a morte, anormalidades
anatômicas com distúrbios cognitivos ou comportamentais. O cirurgião francês
Pierre Paul Brocca, por exemplo, descobriu que uma região do lado esquerdo
do cérebro controla a fala. Na primeira metade do século 20, o neurocirurgião
Wilder Penfield mapeou as funções neurais estimulando eletricamente o cérebro
durante cirurgias em que os pacientes permaneciam sedados, mas conscientes.
A ativação desencadeou memórias nítidas, sensações corporais localizadas ou
movimentos de braços e dedos.
Recentemente, novas formas não invasivas de visualização do cérebro humano
em atividade ajudaram os neurocientistas a rastrear a anatomia do pensamento e
do comportamento. Usando imageamento por ressonância magnética funcional,
por exemplo, os pesquisadores identificam áreas do cérebro ativadas quando as
pessoas realizam movimentos simples como levantar um dedo ou construções
mentais mais complexas como reconhecer alguém ou fazer um julgamento moral.
Essas imagens revelam não só divisões funcionais, mas como as diferentes áreas
trabalham em sintonia enquanto as pessoas realizam suas atividades diárias.
Alguns pesquisadores utilizam essa tecnologia para tentar detectar mentiras e
até prever o que as pessoas têm intenção de comprar; outros estão procurando
entender as alterações cerebrais que ocorrem em transtornos como depressão,
esquizofrenia, autismo e demência.

No entanto, esses estudos revelam somente
os âmbitos de atividade relativa em diferentes
regiões do cérebro, e como esses níveis são
alterados em determinadas circunstâncias, mas
não indicam as bases biológicas dessas variações.
Para entender como o autismo se manifesta ou
qual a melhor forma de tratar a depressão, os
cientistas precisam conhecer os mecanismos
moleculares internos das células que controlam
a atividade cerebral.
Os genes fornecem naturalmente as instruções para esses mecanismos. Por isso, há muito
tempo biólogos vêm se dedicando a atividades
complementares para relacionar essas estruturas
a determinados transtornos, na tentativa de obter
o controle molecular de patologias complexas.
De fato, os pesquisadores relacionaram recentemente mais de 500 genes à doença de Parkinson,
mais de 600 à esclerose múltipla e mais de 900 à
esquizofrenia. A lista sempre crescente de possibilidades pode ser tanto uma dádiva como uma
desgraça. Embora em algum lugar desse arsenal
esteja escondida a chave da compreensão desses
transtornos, à medida que a lista gênica aumenta,
os cientistas precisam selecionar cuidadosamente
os "candidatos" e examinar suas interações.
Agora, nossa equipe do Instituto Alien para

tico) do transtorno. Os pesquisadores também

Estudos do Cérebro desenvolveu uma ponte de

podem chegar a pistas fundamentais de funções

alta tecnologia entre a anatomia e a genética: um

cerebrais comuns como memória, atenção, co-

atlas interativo do cérebro humano que mostra,

ordenação motora, fome e até emoções como

on-line, a atividade de mais de 20 mil genes.

felicidade e ansiedade.

Precedido por um atlas similar do cérebro de

A ideia de criar um atlas do cérebro surgiu

camundongo, o Atlas Allen do cérebro humano,

após uma série de reuniões para uma macrodis-

que deverá ser expandido nos próximos anos,

cussão sobre pensamento, iniciada em 2001, por

foi lançado em 2010 com um volume inicial

iniciativa do filantropo Paul G. Allen, cofundador

de dados que fornece a visão mais detalhada

da Microsoft. Atraído pelos mistérios do funcio-

da atividade gênica do cérebro h u m a n o já

namento do cérebro, ele tinha reunido alguns

criada até hoje. Com ele, os cientistas podem,

dos mais famosos especialistas do mundo em

por exemplo, determinar rapidamente onde

biologia, genômica e neurociência para discutir

estão agindo os genes que codificam proteínas

formas de produzir grandes avanços. Durante as

especificas, incluindo aquelas com mais possi-

reuniões, um projeto começou a ser o alvo das

bilidade de ser afetadas por uma nova droga.

atenções: um mapa tridimensional da atividade

Essa informação pode ajudar a prever efeitos

gênica do cérebro para todos os genes conhe-

terapêuticos de novos medicamentos, e seus

cidos. Acessado publicamente on-line, esse

efeitos colaterais. Com a mesma facilidade, o es-

material evitaria que cientistas interessados no

tudioso pode visualizar detalhes de determinada

comportamento de um gene ou de um conjunto

estrutura cerebral - por exemplo, uma região

deles - por exemplo, da depressão - refizessem

em que as imagens de ressonância tenham sido

o trabalho laboratorial tedioso e caro necessário

alteradas pela esquizofrenia - e descobrir que

para examinar individualmente prováveis, res-

genes estão ativos nesse local, numa tentativa

ponsáveis pela doença. Sem nenhum custo, os

de obter a assinatura molecular (ou perfil gené-

interessados poderiam pesquisar no atlas o local

onde os genes agiam e onde outras estruturas

O que significa tornar os genes visíveis no

ativas, na mesma área, poderiam estar envolvi-

cérebro? De início a atividade dos genes, também

das na patologia.

chamada de expressão gênica, surge quando um

A ideia agradou Allen por se tratar de uma

gene está "pronto" - um processo complicado

grande proposta científica - na mesma linha

que envolve, entre outros fatores, uma transcrição

do Projeto Genoma Humano - que superou a

molecular do mensageiro RNA (mRNA) que dá

capacidade da maioria dos laboratórios e que

origem a uma proteína. Embora todos os genes

poderia acelerar enormemente as descobertas

estejam presentes em cada célula, eles se tornam

da neurociência. Assim, em 2003, com uma

ativos somente em certos tecidos ou em determi-

generosa doação inicial de US$ 100 milhões, ele

nados momentos - e é aí que suas transcrições

fundou o Instituto Alien de Estudos do Cérebro,

RNA e proteínas podem ser visualizadas. As

em Seattle.

proteínas são os blocos básicos de construção,

Para estabelecer as bases de um projeto tão

os "burros de carga" de todas as células do corpo.

amplo decidimos começar criando um mapa do

No cérebro, ajudam em tarefas como construir

cérebro de um camundongo, que é significativa-

conexões em circuitos neurais, conduzir sinais

mente menor e menos complexo que o humano
(veja ilustração ao lado), e que seria um ótimo
projeto inicial. Além disso, esse mapa seria de
grande utilidade, pois muitos pesquisadores
testam suas teorias sobre o comportamento e
doenças humanas em roedores, porque o cérebro
desses animais é muito semelhante ao nosso:
possuem praticamente a mesma organização
e fisiologia básicas. Além disso, 90% da carga
genética dos camundongos tem similaridade
com a humana.

PARA VER MELHOR
O primeiro desafio foi imaginar como mapear
de maneira eficiente os aproximadamente 20 mil
genes do camundongo (número similar ao dos
humanos, o que sugere que a complexidade do cérebro está mais relacionada com suas dimensões
que com os ingredientes genômicos). Na época,
um cientista trabalhando em um laboratório de
pesquisa tradicional precisava de cerca de cinco
anos para mapear a atividade de apenas 10 genes
do cérebro de camundongos. Mas percebemos
que o cenário científico e tecnológico estava mudando rapidamente. Primeiro, os resultados do
Projeto Genoma Humano e a iminente decodificação do genoma do camundongo forneceriam
os códigos moleculares. Em segundo lugar,
os avanços na automatização tinham tornado
possível a criação de máquinas de laboratório
de alto desempenho capazes de trabalhar ininterruptamente e completar em horas tarefas que
de outra forma exigiriam semanas de trabalho
humano. Acreditamos que poderíamos adaptar
essa tecnologia para efetuar os procedimentos
necessários ao projeto.

químicos e realizar a limpeza celular necessária
para a saúde neural. Alterações em um gene
- conhecidas como mutações - criam malformações proteicas, que podem causar doenças como
Huntington. Além disso, há casos em que mudanças na regulação da expressão gênica levam
à produção irregular (excessiva ou deficitária) de
proteínas ou sua inserção incorreta, o que interfere na fisiología normal. Essas mudanças têm
implicações em transtornos neurodegenerativos
e neurodesenvolvimentais.
Para visualizar a expressão gênica no cérebro
de camundongos é preciso seccionar o tecido
cerebral congelado em lâminas mais finas que
um fio de cabelo e mergulhá-las numa solução
molecular de prova que se prende ao mRNA de
um gene específico. Em seguida, inicia-se uma
reação química que tinge de roxo os elementos
da solução, marcando suas posições dentro da
lâmina e identificando as células que expressam
aquele gene. Microscópios automatizados fotografam um milhão dessas lâminas - suficientes
para investigar os 20 mil genes, um por lâmina
- e transportam a imagem para a base de dados

nível superior. No interior do córtex, genes ativos

de um computador. A seguir, essa informação é

na área somatossensorial - que processa a infor-

transformada numa imagem digital tridimensio-

mação sobre o tato - diferem daqueles expressos

nal do cérebro com os respectivos padrões de

no córtex visual.

expressão gênica e é disponibilizada on-line. Todo

Em geral, as estruturas reveladas pelos pa-

o processo leva apenas três anos.

drões de expressão gênica coincidem com aque-

TRABALHO EM SINTONIA

que examinaram seções cerebrais com micros-

O atlas completo revelou que pelo menos 80%

cópio ópticos por mais de 100 anos. Em alguns

dos genes de camundongos são expressos no

casos, no entanto, nossa técnica de visualização

las analisadas por neuroanatomistas clássicos

cérebro dos animais. Essa porcentagem é muito

revelou, com excelente qualidade, subdivisões

maior do que sugeriam estudos anteriores, talvez

internas de estruturas como jamais se tinha

porque nosso método detecta o mRNA em escon-

observado. Notamos, por exemplo, comparti-

derijos e fendas que outras técnicas podem não

mentos antes inexplorados dentro do hipocampo

destacar. A identificação de tantos genes ativos

-estrutura profunda do cérebro que desempenha

comprova a complexidade do cérebro. Na prática,

papel importante na memória e na aprendizagem

essas descobertas sugerem que muitas drogas

(veja ilustração acima). Ainda não sabemos qual a

programadas para atingir proteínas em outros

função das células nesses compartimentos, mas

tecidos, como o fígado e rins, também podem

a identificação de novas subdivisões pode ajudar a

afetar funções cerebrais.

entender melhor o funcionamento dessa estrutu-

A grande maioria dos genes é expressa em
regiões muito específicas do cérebro, caracterizando funções especializadas dessas áreas. Esses

ra e assim, talvez, identificar onde e como intervir
para combater falhas de memória em transtornos
como a doença de Alzheimer.

padrões criam assinaturas moleculares fáceis de

Um dos pontos fortes do Atlas Allen do cérebro

identificar, que distinguem, por exemplo, células

de camundongos e do Atlas do cérebro humano,

do estriado, estrutura cerebral profunda envolvida

criado posteriormente, está em proporcionar a

no controle primário do movimento de células

observação de padrões de expressão de vários

do córtex, associado à análise de informações de

genes de todo o cérebro, um de cada vez, em

grupos e em diferentes combinações. Antes,

descobriram que nos supostos centros da fome,

os cientistas geralmente estudavam somente

na verdade, há uma mistura de genes em que

um ou alguns genes de cada vez por causa do

alguns aumentam e outros reduzem o apetite. Os

trabalho laboratorial necessário. Por isso, muitas

resultados sugerem que avaliar regiões do cérebro

concepções atuais dos circuitos cerebrais que

isoladamente pode levar a resultados equivoca-

comandam comportamentos complexos podem

dos. Esses centros também ajudam a explicar a

conter somente parte da história.

ineficácia de medicamentos contra a obesidade

Agora, os cientistas descobriram que os cir-

que procuram atingir proteínas isoladas e suge-

cuitos cerebrais e os caminhos bioquímicos são

rem que os tratamentos bem-sucedidos provavel-

muito mais complexos do que se pensava. Os

mente agem em múltiplas moléculas.

neurocientistas estão interessados, por exemplo,
em circuitos que regulam o ato de comer e beber,

DO CAMUNDONGO AO HOMEM

que pode estar associado a problemas como

O atlas já forneceu insights sobre as raízes gené-

obesidade e anorexia. Essas redes, que integram

ticas das diferenças cognitivas entre as pessoas.

sinais internos como fome e sede com pistas am-

N u m estudo publicado em 2006, o neurogeno-

bientais, também fornecem pistas para decifrar

micista Andreas Papassotiropoulos, ogeneticista

funções neurais cerebrais semelhantes.

Dietrich Stephan, do Instituto de Genômica Trans-

No passado, os cientistas explicavam o consu-

lacional, em Fênix, Arizona, identificaram um

mo de alimentos e bebidas concentrando-se em

gene humano - chamado Kibra - com variantes

produtos de um único gene, como o hormônio

relacionadas a diferenças na capacidade de as

ou centros

pessoas realizarem tarefas envolvendo memória,

cerebrais individuais associados à saciedade ou

como tentar se lembrar de uma lista de palavras

estimulante da fome - a grelina

sede. Mas um estudo publicado em 2008 pelo

após cinco minutos e 24 horas depois. As varian-

especialista em obesidade Pawel K. Olszewski e

tes foram associadas às diferenças na atividade

seus colaboradores da Universidade de Minneso-

cerebral do hipocampo enquanto os voluntários

ta revelou uma realidade mais complexa, depois

realizavam tarefas. Ao consultar o gene no atlas

de usar o atlas do cérebro de camundongo para

do cérebro de camundongos, os estudiosos

avaliar os padrões de expressão de 42 genes em

constataram que o gene é expresso no hipocampo

oito estruturas cerebrais associadas ao controle

- sugerindo que ele desempenha papel prepon-

da ingestão de alimentos. Os pesquisadores

derante na memória de curto prazo.

Essa série de descobertas só foi possível gra-

presença de todos os genes humanos num úni-

ças a consultas ao mapa do cérebro de camun-

co experimento. Embora não forneça a mesma

dongos. Esperamos que um atlas semelhante do

riqueza de detalhes de níveis celulares que o atlas

cérebro humano proporcione insights ainda mais

do cérebro de camundongo, a estratégia de mi-

produtivos sobre doenças e comportamentos que

croarranjo é rápida e leva a resultados numéricos

se manifestam de forma diferente em humanos

- em vez das imagens de lâminas de cérebro de

e camundongos. Essas constatações permitirão,

camundongo- muito mais fáceis de analisar. Isso

por exemplo, prever com mais precisão quais

permite que os cientistas estabeleçam correlações

novos medicamentos, testados em animais, real-

entre padrões de atividade gênica que eventual-

mente serão bem-sucedidos em humanos. No

mente escapam à vista humana.

entanto, para construir esse mapa tão complexo

Em março de 2009, depois de quase dois

precisamos aplicar uma abordagem diferente.

anos de planejamento, estávamos prontos para

Considerando o tamanho do cérebro de uma

começar a construir o mapa do cérebro humano.

pessoa, analisar a expressão gênica de seções

No entanto, havia um obstáculo a ser transpos-

cerebrais de um gene de cada vez poderia levar

to: precisávamos de um cérebro: saudável, sem

décadas. Nosso método aperfeiçoado envolve o

doenças ou anormalidades; intacto e fresco

uso de chips de genes especializados - também

- retirado e congelado rapidamente em até 24

chamados de microarranjos de D N A - p a r a medir

horas após a morte, ou o mRNA que estávamos

a atividade de todas as estruturas simultanea-

procurando se degradaria. Cérebros nessas

mente, em cada uma das cerca de mil diferentes

condições são raros e quando estão disponíveis

regiões neurais. Elas seriam representadas por

outros órgãos precisam ser coletados antes para

amostras de tecido com dimensões variando do

uso em transplantes. Somente se nossa janela

tamanho de uma ervilha (para as maiores e mais

de 24 horas ainda estivesse aberta e os membros

uniformes) até a cabeça de um alfinete (para as

da família do doador consentissem, poderíamos

menores e mais complexas).

conseguir o cérebro.

Desenvolvido em meados dos anos 90, o mi-

Apesar disso, recebemos o primeiro de vários

croarranjo é pontilhado por inúmeros segmentos

cérebros necessários para o atlas em julho de

microscópicos de DNA, chamados sondas. Cada

2009, excluindo o processo de dez meses exigido

um deles prende o mRNA de um gene especifi-

para completar a geração de dados. Escaneamos

camente ajustado e se "ilumina" para revelar a

o cérebro usando MRI e criamos uma imagem

presença e o nível de expressão daquele gene

digital tridimensional na qual mapeamos todos os

(veja quadro acima). Alguns chips contêm dezenas

dados do microarranjo, juntamente com os dados

de milhares de sondas, o suficiente para testar a

das seções de tecido impregnadas de corante

UM CHIP DE DNA
exposto a uma amostra de
tecido cerebral apresenta
a atividade de milhares
de genes em uma parte
do hipocampo; cada área
circular revela a ação de
um gene, e quanto mais
brilhante o ponto, mais eles
estão ativos

moleculares básicos para a atividade revelada por
fMRI e outras técnicas de imageamento.
Nos próximos anos o atlas será expandido. Mais dados serão gerados a partir do
cérebro de outras pessoas, o que pode revelar
quais aspectos da química e da anatomia são
compartilhados,e onde a variação individual
ocorre. Além disso, planejamos incorporar mecanismos de busca e ferramentas de visualização
mais sofisticadas para ajudar os pesquisadores
a examinar o imenso arcabouço de informação
armazenado e selecionar os dados mais relevan-

para revelar a arquitetura celular. Na estreia do

tes para suas pesquisas.

atlas, no ano passado, ele continha um conjunto

Futuras atualizações, incluindo mais dados

de dados praticamente completo desse primeiro

de expressão gênica de estruturas relevantes,

cérebro, incluindo quase 50 milhões de medidas

como o hipocampo e o hipotálamo, fornecerão o

de expressões gênicas.

grau de detalhamento celular disponível no atlas
original do cérebro de camundongo e insights

RUMO AO FUTURO

mais avançados sobre as bases celulares das

Os neurocientistas esperam que o Atlas Allen do

funções cerebrais. O atlas deverá estar completo

cérebro humano possa ajudá-los a explicar num ní-

em 2013. Vários outros recursos do Instituo Allen

vel mais profundo alguns dos resultados mais sur-

serão acrescentados a este tesouro genético. Por

preendentes dos experimentos de imageamento.

exemplo, os mapas do Atlas Allen do cérebro de

Resultados de fMRI, por exemplo, sugerem que

camundongos em desenvolvimento abrangem a

a face fusiforme do lobo temporal, associada ao

atividade gênica neural completa do roedor desde

reconhecimento de rostos, tende a ser hipoativa

o embrião até o organismo adulto. Eles revelam

em crianças autistas. Outras pesquisas sugerem

pistas sobre a formação das estruturas do cérebro,

que quando pessoas portadoras de certos genes

como criam vínculos durante o desenvolvimento

realizam tarefas de memória, áreas afetadas por

e como esses processos podem ser alterados em

Alzheimer são hiperativadas - um resultado que

transtornos comportamentais como o autismo,

pode ajudar a prever o risco de adquirir a doença.
Pacientes esquizofrênicos apresentam hiperatividade do hipocampo e do córtex pré-frontal lateral
dorsal, o que pode refletir numa perda da função
neural inibidora que contribui para o aparecimento dos sintomas.
O conhecimento dos processos biológicos
em que essas mudanças se baseiam é essencial
para a compreensão desses transtornos. Que
mudanças ocorrem nas células cerebrais de
crianças autistas capazes de reduzir a atividade
da área de percepção de rostos? Como os genes
que provocam crescente risco de Alzheimer afetam o funcionamento dos centros de memória?
No nível molecular, o que ocorre no interior dos
neurônios do hipocampo e do córtex pré-frontal
de uma pessoa com esquizofrenia? Agora os cien-

e esquizofrenia. O instituto também
está produzindo mapas de pequena escala,
incluindo uma análise de genes envolvidos no
glioblastoma humano - uma forma devastadora
de câncer de cérebro. Atualmente, mais de 20
mil visitantes acessam os atlas e outros dados
todos os meses.
Com esses recursos, além de um número crescente de dados compilados por outros grupos de
pesquisa em todo o mundo, logo estaremos em
condições de responder a algumas das questões
básicas sobre a função do cérebro humano saudável e anormal. Talvez algum dia essas ferramentas
possam servir para solucionar algumas questões
fundamentais que permanecem há longo tempo:
Como pensamos e sentimos? O que é a consciência? O que nos torna humanos?

tistas que trabalham nesses e em outros tópicos
podem associar certas áreas do cérebro a dados
de expressão gênica do atlas. A partir desses dados, os biólogos podem construir os processos
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