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Ogenedadiversidade
Variante genética inédita confere cabelos claros a negros das Ilhas Salomão

A
ocorrência frequente de ca-
belos louros na população
negra nativa das Ilhas Salo-
mão deve-se a uma variação

genética única, específica da região,
e bem diferente daquela que conce-
de cabelos desta cor aos europeus.
A conclusão é da Escola de Medici-
na da Universidade Stanford, nos
EUA, e revela a riqueza da diversida-
de humana, desafiando, mais uma
vez, as tradicionais noções de raça.

— A descoberta destroi as noções
simples que se pode ter sobre raça
— afirma Carlos Bustamante, pro-
fessor de genética de Stanford e co-
autor do novo estudo, publicado na
“Science”. — Os seres humanos são
lindamente diversos e esta é apenas
a ponta do iceberg.

O novo estudo identificou que o ge-
ne responsável pelo cabelo louro na
nação no Pacífico Sul representa um
caso raro de genética simples deter-
minando a aparência humana, e de-
monstra a importância de incluir po-
pulações pouco estudadas na análise
de mapeamento do genoma.

— Como muitos estudos de genética
humana incluem apenas participantes
de ascendência europeia, podemos es-
tar recebendo uma visão muito distor-
cida de quais genes e mutações influ-
enciam as características que investi-
gamos — alerta Bustamante. — Nós
procuramos testar se um dos traços
mais marcantes de nossa espécie, o ca-
belo louro, tem sempre a mesma ori-
gem genética, ou se ela pode mudar de
acordo com a população.

Tantos louros
quanto na Irlanda
l O cabelo louro é globalmente raro,
ocorrendo com frequência significati-
vaapenasnoNorteEuropeuenaOcea-
nia, continente onde estão as Ilhas Sa-
lomão. Nelas, esta característica ocor-
re entre 5 e 10% da população — mes-
mo percentual observado, por exem-
plo, na Irlanda.

Muitos pesquisadores pensavam
que o cabelo louro na Melanésia —
uma microrregião da Oceania, onde
estão localizados vários estados insu-
lares — era uma herança genética de
exploradoreseuropeus,mercadorese
outros visitantes de séculos passa-
dos. Os próprios nativos dessas ilhas

fornecem várias possíveis explica-
ções para a coloração insólita, segun-
do Sean Myles, coautor da pesquisa.
Normalmente os insulares atribuem a
pigmentação amarelada à exposição
ao sol ou à dieta rica em peixes.

Mais de mil amostras de saliva fo-
ram analisadas por Eimear Kenny,
que integra o laboratório de Busta-
mante e também assina a pesquisa. O
trabalho começou em setembro de
2010. Em apenas uma semana, ela já
contava com resultados preliminares:

— Era um sinal muito marcante
apontando para um único gene. Isso
quase nunca acontece na ciência.

Os pesquisadores identificaram
uma variação do gene TYRP1, conhe-
cido por influenciar a pigmentação
nos humanos. Esta variação não é en-
contrada no genoma dos europeus.

O estudo genético foi simples e dire-
to, segundo Eimear. Mas coletar os da-
dos, etapa cumprida em 2009 por My-
les e outro pesquisador, Nicholas
Timpson, foi um desafio. As Ilhas Salo-
mão são um país subdesenvolvido, e
boa parte de seu território não conta
com ruas, eletricidade ou telefone. E,
apesar do tamanho tímido, semelhan-
te ao do Haiti, a nação é, linguistica-
mente, uma das mais diversificadas do
mundo, com dezenas de idiomas.

As ilhas não eram um território es-
tranho a Myles. Ele esteve no país em
2004, ainda como um estudante de
graduação, acompanhado do antro-
pólogo molecular Mark Stroneking,
do Instituto Max Planck. Ambos in-
vestigaram se as variações linguísti-
cas estavam ligadas às observadas na
genética da população. Em sua esta-

dia, Myles espantou-se com os cabe-
los louros por toda a parte, especial-
mente comuns entre as crianças.

Uma doação proporcionou que My-
les e Timpson voltasse para estudar
especificamente esta característica.
Quando receberam a permissão do
chefe local, os pesquisadores tiraram
a pressão arterial e mediram peso e al-
tura de vários voluntários, além de pe-
direm para que eles cuspissem em pe-
quenas cubos, para que, assim, conse-
guissem a saliva necessária à extração
do DNA. Em um mês, juntaram mais
de mil amostras.

Bustamante, agora, quer analisar
os demais dados coletados.

— A genética da pigmentação da
pele, por exemplo, também pode ser
diferente da vista em outros conti-
nentes. Não sabemos ainda. n

Divulgação

NEGRO E LOURO: variação do gene TYRP1 seria a responsável por que até 10% da população tenha cabelos amarelos

l A Administração de Drogas e
Alimentos dos EUA (FDA) apro-
vou esta semana o primeiro re-
médio para uso humano fabrica-
do por meio de uma planta gene-
ticamente modificada. O medica-
mento, chmado Elelyso, alivia os
sintomas da doença de Gaucher,
uma rara condição que causa
problemas que vão de infecções
nos ossos a anemia.

NadoençadeGaucher,ospaci-
entes têm uma deficiência na
produção da enzima glucocere-
brosidase, o que provoca o acú-
mulo de gordura em órgãos co-
mo o baço, fígado e rins e outras
partes do corpo. Cientistas da
empresa de biotecnologia israe-
lense Protalix Biotherapeutics
desenvolveram um método para
fabricar a enzima em células de
cenoura transgênica. O compos-
to resultante, taliglucerase alfa, é
então injetado nos doentes, pre-
venindo a formação ou reduzin-
do os depósitos de gordura.

O Elelyso servirá como alterna-
tiva mais barata para outros tra-
tamentos de reposição de enzi-
mas da doença de Gaucher do ti-
po 1, a forma mais comum e me-
nos grave do mal. Isso porque as
drogas concorrentes em uso,
Genzyme (EUA) e Shire (Irlanda),
são produzidas em células de
animais, cujas culturas são mais
caras de manter e mais sujeitas à
contaminação por vírus e outros
patógenos, que não atacam as
culturas de células de vegetais.

— A aprovação (do Elelyso)
fornece uma nova terapia de re-
posição de enzima para um gru-
poselecionadodepacientescom
a doença de Gaucher do tipo 1 e
demonstra o compromisso da
FDA com o desenvolvimento de
tratamentos para doenças raras
— destacou Julie Beitz, diretora
do Escritório de Avaliação de
Drogas III da agência americana.

EUA aprovam
remédio de planta

transgênica

l Dois homens totalmente ce-
gos há muitos anos tiveram
parte de sua visão restaurada
depois de serem submetidos a
um inédito implante de chip
em suas retinas. Agora, eles
conseguem perceber luzes e
até algumas formas, abrindo
caminho para novas técnicas
no tratamento da cegueira, se-
gundo informaram os cientis-
tas responsáveis pelo estudo,
do King’s College e da Univer-
sidade de Oxford, em Londres.

Os implantes foram feitos
em meados de abril em dois
pacientes de retinite pigmen-
tosa, doença genética que le-

va à cegueira incurável. Logo
após a cirurgia os pacientes
foram capazes de detectar
luz e testes posteriores reve-
laram que eles também pude-
ram localizar objetos bran-
cos em fundo preto.

Outros dez britânicos com a
mesma doença serão submeti-
dos ao implante como parte
do estudo, que está sendo co-
ordenado pelo cirurgião Tim
Jackson, do Hospital King’s
College e por Robert MacLa-
ren, professor de Oftalmologia
da Universidade de Oxford. Os
pacientes passarão por outros
testes nos próximos meses,

conforme o dispositivo de
3mm por 3mm for ajustado.

O produtor musical Robin
Millar, de 60 anos, é um dos pa-
cientes que passou pela cirur-
gia que implantou o chip e1.500
eletrodos abaixo da retina.

— Desde o implante consigo
ver luz e distinguir a forma de
alguns objetos, o que é um in-
centivo — disse. — Sonhei em
cores pela primeira vez em 25
anos, então parte do meu cére-
bro que tinha ido embora
acordou! — comemorou.

A tecnologia de implante
sub-retinal está em estudo há
mais de seis anos. n

Implante de chip na retina faz
cegos enxergarem luzes e formas
Tecnologia conta com 1.500 eletrodos reunidos em dispositivo de 3 mm

l SÃO PAULO. Comprar aquela roupa ou
poupar o dinheiro? Entender melhor como a
mente humana gera decisões em contextos
sociais e econômicos, como os relacionados
ao consumo, é o desafio da chamada neuroe-
conomia, um novíssimo ramo das neuroci-
ências que desde os primeiros estudos, rea-
lizados em 2007, já recebe a atenção de cer-
ca de 200 cientistas no mundo. Dois deles, o
francês Sacha Bourgeois-Gironde e a brasi-
leira Cintia Retz-Lucci, ambos do Instituto
Nicod parisiense, estiveram em São Paulo
esta semana apresentando novas pesquisas
no VIII Congresso Brasileiro de Cérebro,
Comportamento e Emoções. A ideia é conhe-
cer, via exames como a ressonância magné-
tica — que mede atividade cerebral detec-
tando mudanças no fluxo de sangue que cir-
cula pelo órgão —, quais áreas da mente hu-
mana são acionadas no momento da escolha
e, em alguns casos, se há maneiras de esti-
mular ou inibir sua atividade.

— Podemos entender, assim, mais sobre a
generosidade e as preferências sociais. O que
estamos encontrando é muito promissor,
imagina o potencial que isso tem para a indús-
tria e futuras políticas econômicas — diz
Bourgeois-Gironde, que também é professor
de economia e ciência cognitiva na Sorbonne.

Um das pesquisas envolveu a aplicação do
chamado "jogo do ultimato", um experimen-
to comum em análises econômicas em que
uma soma de dinheiro é dada a um jogador
para ele dividir com outro, da maneira que
ele quiser. O cérebro de 20 pacientes foi sub-
metido à ressonância no momento das mais
variadas trocas econômicas entre o grupo.

— Foi muito preciso: os que acharam a
quantidade de dinheiro recebida justa ativa-
ram seu receptores de dopamina (substân-
cia aliada a situações positivas ou desejadas)
numa região do cérebro chamada núcleo
acumbente. E os que acharam a oferta injusta
mostraram intensa atividade na ínsula, regi-
ão que processa sensações desagradáveis
como dor física, fome e exclusão social — diz
o cientista.

Teve ainda um terceiro grupo: os que aceita-
ram a oferta, mesmo achando a quantidade in-
ferior à esperada. Este grupo ativou, segundo o
cientista, uma região do córtex pré-frontal do
cérebro que controla e inibe as emoções.

Um estudo semelhante foi realizado, em
2007, por cientistas da Universidade de
Stanford, nos EUA, desta vez com consumi-
dores: cérebros foram analisados no mo-
mento da compra.

— Foi muito bom observar a atividade cere-
bral segundos antes de uma decisão (de com-
pra) ser tomada e até prever se a pessoa iria
aceitar ou rejeitar o produto — disse, na épo-
ca, Brian Knutson, que liderou o experimento.

O sonho dos cientistas do Nicod é conse-
guir traduzir para a neuroeconomia estudos
comportamentais como o realizado por Wal-
ter Mitchell, da Universidade de Columbia,
nos anos 70, em que 600 crianças foram colo-
cadas diante de um doce. Somente 20% delas
aguentaram ficar sem comer o doce por 20
minutos, mesmo sob a promessa de que, se
esperassem, ganhariam não apenas um, mas
dois doces.

— O consumidor me parece muito imediatis-
ta, às vezes pouco racional, ao contrário do
que sempre disse a economia. Estamos, agora,
conhecendo mais as áreas do cérebro envolvi-
das neste processo — disse Retz-Lucci.

Neurociência do consumo

Mariana Timóteo da Costa
mariana.timoteo@oglobo.com.br

Especialistas mapeiam cérebro para entender escolhas
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A tecnologia de
implante sub-retinal
está em estudo há
mais de seis anos
com testes também
na Alemanha.
Nos próximos
meses, conforme
o microchip for
ajustado, a visão
dos pacientes
continuará a ser
testada.

Um microchip de 3mm X 3mm foi
implantado com 1.500 eletrodos
abaixo da retina do primeiro grupo
de britânicos submetido ao estudo
dos cientistas britânicos do
Hospital King´s College e da
Universidade de Oxford.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 maio 2012, Economia, p. 38.




