
// porStefanie Reinberger professor de genética Fred Cage, diretor do Laboratório de 
Genética do Instituto Salk em La Jolla, Califórnia, estudava 
com sua equipe a atividade dinâmica das células que dão 
origem à formação de neurônios e glias com o objetivo de 
descobrir o que as levava a amadurecer e a assumir outras 

funções no cérebro quando algo no movimento celular os surpreendeu. En
quanto se concentravam nas moléculas que representam uma transcrição 
dos genes ativos e carregam instruções de "montagem" de novas proteínas 
- os chamados RNAs mensageiros -, os pesquisadores notaram que os nove 
RNAs mensageiros mais conhecidos até então não correspondiam aos genes 
que esperavam encontrar. Tratava-se, na verdade, de retrotransposões do tipo 
LINE1. Essas estruturas de nomes estranhos para a maioria dos leigos são os 
mais importantes representantes dos "genes saltitantes" - assim denominados 
porque conseguem mudar sua posição no genoma. Sua movimentação faz 
com que uma cópia da informação genética neles impregnada seja reinserida 
em outro ponto do DNA. Assim, eles não apenas "passeiam" pelo genoma, 
mas até mesmo proliferam. 

E dependendo de onde a nova cópia for parar, as consequências são inu
sitadas para o organismo. Se um gene saltador se instala, por exemplo, no 
meio de um trecho de DNA que codifica uma proteína, isso pode alterar sig
nificativamente a molécula ou até mesmo desligá-la por completo. Ou ainda 
se ele se refestelar bem próximo a outro gene, em uma região que regula sua 
atividade, pode ser que surjam quantidades maiores ou menores da proteína. 
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Na medida em que os transposões alteram 
o genoma por meio de sua movimentação, 
eles desempenham um importante papel na 
evolução. Hoje, os cientistas sabem que 5 0 % 
a 6 0 % do genoma humano é composto por 
genes saltitantes das mais diversas espécies. A 
maioria, no entanto, não é mais ativa. No de
correr de milhões de anos de desenvolvimento 
eles se acomodaram, em razão de mutações, 
conforme foram perdendo a capacidade de 
saltar. Os elementos potenciais restantes - nos 
humanos ainda de 80 a 100 representantes dos 
transposões LINE1 -formam uma reserva para 
futuras adequações da evolução. 

RUA SEM SAÍDA 
Os transposões têm efeito decisivo, principal
mente quando se tornam ativos em esperma
tozóides ou óvulos - já que, nesse caso, toda 
mutação será transmitida à próxima geração. 
Alterações em tecidos do corpo, por sua vez, 
seriam comparadas a ruas sem saída do 
ponto de vista evolucionário: podem garantir 
vantagem para o organismo, mas não são 
transmitidas aos descendentes, desaparecem 
com a morte do indivíduo. 

Gage quis estudar mais profundamente o 
papel dos retrotransposões nos precursores 
dos neurônios. Para tanto, se uniu ao especia
lista em genética humana John Moran, da Es
cola Médica de Michigan, em Ann Arbor. Ele já 
tinha a ferramenta ideal nas mãos: um elemen
to LINE1 humano construído artificialmente, 
que fluoresce assim que é inserido no genoma. 
Os pesquisadores plantaram essas saltitantes 
estruturas de DNA em células-tronco neurais 
do hipocampo de ratazanas adultas. Depois de 
poucos dias, os corpos celulares começaram 
a brilhar, ou seja, os retrotransposões haviam 
se fixado com sucesso. 

Com o objetivo de estudar com mais de
talhes o efeito dos genes nômades, Gage e 
Moran isolaram alguns e os multiplicaram em 
placas de cultura. De fato, esses precursores 
se transformaram com uma frequência clara
mente maior em neurônios do que as células 
sem retrotransposões. "Os elementos LINE1 
parecem influenciar o desenvolvimento das 
células neurais e provavelmente são também 
responsáveis pelo fato de surgir no cérebro 
uma variedade muito grande de neurônios com 
diferentes características", cogitou. 

PARA BRILHAR 
Mas era preciso comprovar que os genes sal
titantes são ativos também no cérebro vivo -
particularmente de seres humanos. A primeira 
prova foi fornecida pela equipe de Gage em 

2005 com camundongos genetica
mente alterados em cujo genoma os 
pesquisadores haviam implantado 
a LINE1 humana fluorescente. Mais 
uma vez, as estruturas saltitantes se 
multiplicaram - e exclusivamente na 
cabeça dos animais, não em outros 
órgãos. 

Em agosto de 2009, os pesqui
sadores publicaram os primeiros 
indícios de retrotransposões ativos 
no cérebro humano. "Para esse expe
rimento precisamos pensarem novos 
métodos, pois não podemos inserir 
um trecho fluorescente de DNA em 
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individuais já influenciem o funcionamento 
cerebral", observa a especialista em genética 
evolutiva Sandra Martin, da Universidade do 
Colorado, em Aurora. Uma importante ques
tão nesse caso seria se os retrotransposões se 
inserissem no genoma em pontos aleatórios 
ou se isso ocorresse de forma direcionada, 
por exemplo, nas proximidades dos genes que 
controlam o desenvolvimento dos neurônios. 

INDIVIDUALIDADE 
De fato, Gage obteve os primeiros indícios de 
que a inserção não ocorre de forma totalmente 
aleatória: "Em 16 dos 19 casos estudados, os 
elementos LINE1 encontravam-se nas proximi
dades dos genes". No momento, sua equipe 
desenvolve novos métodos para esclarecer se as 
sequências móveis de DNA nas células neurais 
precursoras realmente "preferem" dirigir-se para 
os genes relevantes para o desenvolvimento. 

"Certamente a atividade dos retrotranspo
sões não explica, por si só, a singularidade de 
nosso cérebro", reconhece Gage. Mas, segun
do ele, está muito claro que deixam rastros no 
genoma de células neurais, e em cada indiví
duo permanece uma marca diferente. "Como 
os neurônios desempenham um importante 
papel no que diz respeito ao comportamento 
e às capacidades cognitivas, essas alterações 
poderiam, em última instância, contribuir 
para a nossa individualidade, mesmo que 
hoje ainda só possamos especular a respeito 
de sua extensão." 

pessoas", explica Gage. Uma reflexão simples 
forneceu a solução para o problema: se os 
elementos LINE1 proliferam especificamente 
em células precursoras neurais, então nossos 
neurônios devem abrigar proporcionalmente 
mais genes móveis, em comparação às outras 
células do corpo - a análise de amostras de 
tecido de pessoas mortas indicou que o cérebro 
apresentava até 100 cópias a mais de genes por 
célula que o coração e o fígado, por exemplo. 

Além disso, os cientistas de La Jolla identi
ficaram um interruptor genético que presumi
velmente providencia para que os saltadores 
de DNA estejam ativos no cérebro participando 
da metilação (processo químico que provoca a 
agregação de moléculas). Quanto mais grupos 
moleculares se ligam aos transposões, menos 
ativos eles se tornam. Trata-se, provavelmente, 
de um mecanismo que contribui especifica
mente para a diversidade dos neurônios - e 
com isso nenhum cérebro se iguala a outro. 

O pesquisador Haig Kazazian, da Escola 
de Medicina da Universidade da Pensilvânia, 
na Filadélfia, no entanto, alerta contra con
clusões apressadas: "Ainda não está claro se 
os elementos LINE1 saltam com frequência 
suficiente para realmente influenciar o desen
volvimento individual do cérebro". Segundo 
ele, porém, se a quantidade de saltadores 
genéticos é suficientemente grande, isso pode 
ser perceptível. 

"Por outro lado, também seria possível 
supor que apenas alterações em células 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 228, p. 62-65, jan. 2012.




