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PerdadeDNAfazcélulase‘especializar’
Falta ou sobra de cromossomos parecem ser típicas da transformação de células-tronco em neurônios, mostra pesquisa
Roberto Price - 01.jun.2008/Folha Imagem
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Ninguém imaginaria que arrancar pedaços substanciais do
DNA das células pudesse ser
importante para a correta estruturação do cérebro, mas é
justamente isso que o trabalho
de pesquisadores da UFRJ
(Universidade Federal do Rio
de Janeiro) anda demonstrando. A degola de material genético parece estar ligada à divisão
de tarefas nos muitos tipos de
células do sistema nervoso.
Ainda é difícil afirmar exatamente o que os achados significam, mas Stevens Rehen, Bruna Paulsen e seus colegas da
UFRJ já flagraram o fenômeno
estudando dois tipos diferentes
de células-tronco, as embrionárias (como o nome diz,
oriundas de embriões no estágio inicial de seu desenvolvimento) e as iPS (células adultas
que, manipuladas em laboratório, retornam a um estado que
lembra muito o embrionário).
A alteração detectada pela
equipe é conhecida como aneuploidia, forma indigesta de dizer que as células ditas aneuploides possuem um número
irregular de cromossomos, as

Lado bom
A hipótese de trabalho de Rehen e companhia, no entanto,
reabilita parcialmente o número irregular de cromossomos.
“A aneuploidia também pode
funcionar para o bem, para
moldar o cérebro de uma forma
única”, afirma o pesquisador,
que foi o primeiro a detectar o
fenômeno no sistema nervoso,
em pesquisa de 2001. Até 30%
dos neurônios do córtex (a área
mais desenvolvida e complexa
do cérebro em seres humanos)
podem ser aneuploides.
Mais recentemente, Rehen
topou outra vez com a aneuploidia ao estudar como as células-tronco embrionárias, responsáveis por construir todo o
organismo humano, passam
pelo processo de diferenciação
(especialização) que as transforma em neurônios. A surpresa é que, quando viram neurô-

DNA saltador
também pode
forjar órgão
.................................................................................
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Stevens Rehen com imagem de células-tronco na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

nios, as células também perdem cromossomos. Coincidência ou relação de causa e efeito?
“Chegamos a pensar que a
aneuploidia poderia ser efeito
do ácido retinoico [substância
empregada para induzir as células a se especializar]”, diz Rehen. Não era, a julgar por experimentos posteriores. O mesmo fenômeno foi verificado enquanto as células iPS, também
com propriedades embrionárias, foram “convencidas” a virar neurônios, afirma ele.

Os pesquisadores ainda estão
longe de bater o martelo em relação a esse paradoxo. A próxima fase dos experimentos deve
envolver o caminho oposto: em
vez de induzir especialização
celular e observar aneuploidia,
Rehen e companhia planejam
arrancar cromossomos das células e ver se isso as ajuda a se
diferenciar em neurônios.
Ainda é cedo para dizer aonde essas pistas conduzem, mas
não é impossível que a aneuploidia esteja ligada à grande

complexidade celular do cérebro, que está repleto de neurônios de todos os tipos e especialidades. E talvez ajude a elucidar por que, afinal, nenhuma
cabeça pensa igual à outra.
“Ele poderá até ajudar a explicar a diferença que existe entre o comportamento de gêmeos idênticos, por exemplo”,
diz Rehen. A alteração nos cromossomos introduziria um elemento de inesperado no processo que leva à maturação do
cérebro ao longo da vida.

Se a perda de cromossomos adiciona um elemento interessante de “jogo de
dados” à formação de neurônios, um fenômeno ainda mais amalucado talvez
transforme a estruturação
do cérebro em algo muito
parecido com uma loteria.
Trata-se da intensa atividade de DNA saltador no
genoma neuronal.
Conhecidos como retrotransposons, esses elementos de DNA, que talvez sejam resquícios de
antigos vírus, podem se
copiar de um ponto a outro do genoma, alterando o
funcionamento dos genes
nos quais se enfiam.
O brasileiro Alysson
Muotri, da Universidade
da Califórnia em San Diego, é um entusiasta dessa
linha de pesquisa e já conseguiu demonstrar que
parece haver um elo entre
diferenciação dos neurônios e atividade do DNAsaltador. “E essa atividade
é muito maior no cérebro
do que em tecidos como o
coração, por exemplo”,
afirma Muotri. (RJL)

Moedasperdidasrevelamqueda
populacionalnaRomaantiga
Tesouro era enterrado durante guerras, o que dá pista sobre despovoamento
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Grupo da UFRJ propõe que
fenômeno pode ter relação
com complexidade cerebral
e variabilidade do órgão
vista de pessoa para pessoa

estruturas parecidas com carretéis que carregam o DNA.
Como regra geral, toda célula
do corpo humano deveria carregar 23 pares de cromossomos. Cada membro do par é
“doado” respectivamente pelo
pai e pela mãe aos filhos. A
aneuploidia consiste na presença de pares “mancos”, sem
um dos membros, ou “excessivos”, formados por trios, por
exemplo. Há doenças importantes ligadas à aneuploidia,
como a síndrome de Down (cujos efeitos, aliás, vão muito
além do desenvolvimento
mental do portador).

RICARDO BONALUME NETO
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Estudando a distribuição, ao
longo do tempo, de moedas romanas escondidas durante períodos de conflito interno, dois
pesquisadores nos EUA concluíram que houve um declínio
da população da Itália durante
o século 1º a.C., resolvendo uma
questão há muito debatida.
“Em tempos de violência as
pessoas tendem a esconder
seus objetos de valor, que são
depois recuperados —a menos
que seus donos tenham morrido ou sido expulsos. Assim, a
distribuição temporal de moedas escondidas é uma excelente
pista da intensidade de guerra
interna”, escreveram os autores em artigo na revista científica americana “PNAS”.
Os dois são de áreas diferentes do conhecimento e, no caso,
complementares. Peter Turchin é do Departamento de
Ecologia e Biologia Evolutiva
da Universidade de Connecticut e Walter Scheidel é do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade Stanford.
“Os tesouros escondidos tinham desde três a quatro moedas até algumas dezenas de milhares. Cem denários equivaliam à metade do salário anual
de um soldado”, disse Turchin
à Folha. O “denarius” (plural:
“denarii”) era uma moeda de
prata com cerca de quatro gramas de peso. A palavra está na
origem da palavra “dinheiro”.
Perdendo o censo
Os romanos, tanto no período republicano (do século 5º
a.C ao século 1º a. C.) quanto no
Império que o seguiu, realizavam censos de seus cidadãos,
necessários para fins de taxação, recrutamento militar e direito de voto em assembleias.
Contavam-se apenas os homens adultos. Os números registrados passaram de cerca de
200 mil para perto de 400 mil
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Denário feito a mando de Quinto Antônio Balbo em 82 a.C.

entre a metade do século 3º a.C.
e o final do século 2º a.C.
Com a extensão da cidadania
romana ao resto da Itália depois da chamada Guerra Social
(91-89 a.C. ), os números praticamente triplicaram. Três censos feitos pelo imperador Augusto em 28 a.C., 8 a.C. e 14 d.C.
mostram um número de 4 milhões passando para 5 milhões.
Mesmo levando em conta a
extensão da cidadania, os números não batem. Falta explicar como a população de romanos teria aumentado até três
vezes no século anterior ao primeiro censo de Augusto. É que
todo esse período foi marcado
por três grandes guerras civis,
sem falar em conflitos menores, doenças e fome.
A solução de uma corrente de
pesquisadores foi concluir que
os censos de Augusto passaram
a incluir também mulheres e

menores. É a chamada hipótese
de “contagem baixa”. Mas as
fontes históricas não fazem
menção a contagens diferentes.
Outra corrente, a da “contagem alta”, assume que não houve mudança na identidade das
pessoas recenseadas. Ela se baseia na crença de que os censos
republicanos se tornaram cada
vez mais imprecisos, e portanto
exagerariam a escala de aumento populacional.
O problema é que isso resultaria em uma população total
que iria de 15 milhões a 20 milhões. Seria alta demais para a
época romana, pois só na metade do século 19 é que a Itália
atingiu essa cifra.
O modelo criado pelos dois
pesquisadores, adicionando os
tesouros de moedas como uma
variável ao longo do tempo, demonstrou ser mais compatível
com a “contagem baixa”.

