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Genoma Câncer amplia metas 
Projeto dobra o número 
de seqüências e antecipa 
prazo de conclusão 

O projeto Genoma Humano do 
Câncer - iniciado em março 

do ano passado com financiamento 
da FAPESP em parceria com o Insti
tuto Ludwig de Pesquisas sobre o 
Câncer- vai dobrar o número de se
qüências de regiões importantes do 
genoma humano que pretende iden
tificar. Estipulada inicialmente em 
500 mil até abril de 2001, a meta ago
ra é atingir 1 milhão, em um prazo me-

nor - até o final deste ano. Para che
gar lá, os 30 laboratórios em opera
ção devem ganhar reforços, tanto na 
equipe, hoje de 150 pesquisadores, 
quanto nos equipamentos, e outros 
centros de seqüenciamento podem 
ser incorporados ao projeto. Preten
de-se também tornar ainda mais efi
ciente a identificação de genes, uma 
etapa crucial do trabalho, realizada 
nos centros de bioinformática. 

O Genoma Humano do Câncer 
deve ganhar também as primeiras 
aplicações práticas, por meio do sub
projeto Genoma Clínico do Câncer, 
sujeito aos ajustes finais mis próxi
mas semanas. Essa nova vertente do 
trabalho vai se abrir à participação de 

No coração dos genes 

médicos cujo conhecimento possa 
contribuir com o desenvolvimento 
de diagnósticos precoces e novos 
procedimentos terapêuticos, a partir 
das informações já disponíveis. De 
todo modo, os planos devem dobrar 
o orçamento do projeto, para o qual 
a FAPESP e o Instituto Ludwig desti
naram cerca de US$ 1 O milhões. "É 
preciso responder à percepção de que 
há uma nítida oportunidade para dar 
uma contribuição relevante para o 
Genoma Humano e para o estudo do 
câncer", comenta José Fernando Pe
rez, diretor científico da FAPESP. 

A expansão do projeto apóia-se 
em resultados. Sob a coordenação do 
Instituto Ludwig, os pesquisadores 

O método Orestes faz o seqüenciamento de trechos das porções codificadoras -
localizadas na região central dos genes - com alta densidade de informações 

O O DNA e os genes 

A maior 
parte do 
DNA éo ----
chamado 
DNA não
codificador, 
sem função 
definida 

Os segmentos 
coloridos representam 
trechos de genes 
(exons) que vão se 
juntar para formar uma 
molécula de RNA 
mensageiro, que 
permite a síntese de 
proteínas 
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8 O RNA mensageiro 
A partir do DNA, os organismos produzem moléculas de ácido ribonucléico mensageiro (mRNA), molécula 
intermediária entre o DNA que contém a informação genética e as proteínas que vão formar os organismos. 

Há RNAs mensageiros diferentes em cada tecido ou fase do desenvolvimento biológico. O mRNA serve 
de molécula-molde para a geração das ESTs (Expressed Sequence Tags ou Etiquetas de Seqüências Expressas) 

As regiões regulatórias 
(nas pontas) 
contêm informações que 
promovem a síntese de 
proteínas. Em geral, são 
ricas em adeninas e 
ti minas 

A região codificadora 
contém as informações 
necessárias para a produção 
de proteínas. É a parte mais 
importante do gene. Tem de 
2 mil a 3 mil nucleotídeos, 
com uma alta densidade de 

A ponta 5' é 
formada por cerca 
de 300 
nucleotídeos 

extremidades da 
região regulatória, a 
ponta 3', contém 
cerca de SOO 
nucleotídeos 

Durante a síntese do 
mRNA, na ponta 3', são 
adicionadas de 200 a 
600 adeninas, a cauda 
poli-A 



atrelaram-se a um ritmo de trabalho 
altamente produtivo, que fez com que 
as metas fossem ultrapassadas. Até o 
início de maio, o grupo brasileiro de
verá ter acumulado informações a 
respeito de cerca de 300 mil seqüên
cias do genoma humano- os labora
tórios produzem cerca de 2.500 no
vas seqüências por dia. Se, por uma 
fatalidade, o trabalho tivesse de parar 
no estágio em que se encontra, oBra
sil já desfrutaria uma posição de des
taque entre os primeiros grupos de 
estudo do genoma humano. Ainda 
não há um método consensual que 
peneire os genes dessa massa de in
formações, mas calcula-se que possa 
haver cerca de 45 mil genes no ma
terial já analisado, algo próximo da 
metade dos estimados 100 mil genes 
do genoma humano. 

Câncer de mama - Estima-se que 
um terço das informações proces
sadas sejam mundialmente inéditas. 

O método tradicional 

Portanto, há um material passível de 
patenteamento, que poderia assegu
rar a autonomia no desenvolvimento 
de novos diagnósticos ou medica
mentos. No dia 6 de abril, seguiu 
para a filial do Ludwig em Londres a 
documentação necessária para a soli
citação de patenteamento internacio
nal do primeiro gene resultante desse 
projeto, a RNA helicase, descoberto 
no início de 1999, pouco antes da 
constituição do projeto conjunto 
com a FAPESP. Os autores do pedido 
de patente - o bioquímico Andrew 
Simpson, coordenador do projeto, 
e os biólogos Emmanuel Dias Neto 
e Anamaria Camargo - já haviam 
verificado que a RNA helicase tem 
uma expressão intensa em câncer de 
mama. Este ano, comprovaram que 
ele é único, sem similaridade com 
qualquer outro gene humano. É, sim, 
muito semelhante a um da mosca
de-fruta, a Drosophila melanogaster, 
cujo genoma completo - com 160 

milhões de pares de bases e estima
dos 13.600 genes - foi apresentado 
no final de março por um grupo de 
pesquisadores do Instituto Médico 
de Howard Hughes e da empresa 
Celera Genomics, dos Estados Uni
dos. O acúmulo de evidências moti
vou os pesquisadores do Ludwig em 
São Paulo a trabalhar até chegar à 
seqüência completa do gene, com 
1.889 nucleotídeos. 

"Estou realmente entusiasmado 
com os resultados': observa Marcelo 
Bento Soares, pesquisador da Uni
versidade de Iowa, dos Estados Uni
dos, e um dos integrantes do Steering 
Commitee, o comitê externo de avalia
ção. Soares, que esteve em fevereiro 
no Brasil, aponta cinco benefícios es
tratégicos propiciados pelo projeto 
brasileiro. Primeiro, a quantidade de 
dados relevantes para a comunidade 
científica mundial, "de modo como 
só os grandes projetos internacionais 
proporcionam". Segundo, o fato de o 

O As etapas 
iniciais de 
seqüenciamento 

Para gerar as ESTs, o seqüenciamento é feito 
a partir das extremidades das moléculas 
inseridas nos plasmídeos O O seqüenciamento 

As moléculas de mRNA 
correspondem aos genes 
expressos em um dado 
momento Esses genes são 
seqüenciados após a síntese 
in vitro de moléculas de cDNA, 
(DNA complementar ao mRNA). 

Os cDNAs são inseridas nos 
plasmídeos (DNA circular 
sintético, no qual é inserido o 
material que se pretende estudar) 
para a construção das bibliotecas 
de cDNA. 

A diferença básica entre a 
metodologia tradicional e o 
Orestes é a construção das 
bibliotecas de cDNA 

Bibliotecas 
tradicionais de 
cDNA são 
construídas a partir 
de poli-Ts (conjunto 
de timinas). Os poli
Ts permitem a 
síntese do cDNA 
completo, de ponta 
a ponta 

O método Orestes 

Para a construção das 
bibliotecas de cDNAs, 
a região inserida no 
plasmideo é a porção 
central dos RNAs 
mensageiros. Isso é 
possível porque, na 
etapa anterior (a 
síntese e amplificação 
de cDNAs) empregam
se oligonucleotídeos 
(primers) sintéticos de 
seqüência aleatória de 
adeninas, timinas, 
citosinas e guaninas 

Como a população de genes 
clonados reflete a de genes 
expressos, os genes mais 
freqüentes são seqüenciados 
repetidas vezes, dificultando a 
descoberta de genes raros. Se 
um gene foi eficientemente 
copiado em cDNA, as ESTs 
obtidas serão derivadas apenas 
das pontas 3' e 5' 

Em Orestes, os oligonucleotídeos, 
com IS a 20 nucleotídeos, se ligam 
de modo parcialmente 
complementar às moléculas de 
mRNA e de cDNA durante a reação 
de transcrição reversa, quando o 
mRNA serve de molde para a 
síntese de cDNA 

Como os primers não são 
ancorados nas extremidades dos 
RNAs mensageiros, é favorecida a 
síntese da porção central e mais 
informativa dos genes 

Os plasmideos são retirados das bactérias 
e os fragmentos de cDNA são 
decodificados por meio de seqüenciadores 
de DNA, usando enzimas e nucleotídeos 
fluorescentes. A leitura no seqüenciador 
reconstitui a seqüência nucleotídica original 

As reações de 
seqüenciamento geram 
trechos contínuos de 
400 a 500 nucleotídeos 

Fonte: Emmanuel Dias Neto, Instituto Ludwig 
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grupo "ter se proposto 
metas ambiciosas, que 
estão excedendo". O ter-

Genes raros e abundantes 

ceiro ponto que ele des
taca é a aproximação en
tre o Ludwig Brasil e 
internacional e a comu-

Distribuição de abundância de RNA mensageiro em uma célula 

Abundância Cópia por N° de Abundância 
célula mRNA de cada 

(média) por célula mRNA 

Abundantes 12.000 < lO 3% 
nidade científica nacio
nal, por meio da FA
PESP. O quarto: a 
demonstração de que é 
possível coordenar gru
pos de instituições dis
tintas, de modo bastante 
produtivo. E, por fim, o 

Intermediários 300 soo <0,1% 

Raros lO 11 .000 <0,004% 

Fonte: Huang GM et ai, Prostate cancer expression profil ing by cDNA sequen
cing analysis, Genomics, 15 de Julho de 1999, p. 185 

fato de a FAPESP ter tomado a lide
rança e proposto o desenvolvimento 
do programa, como já faz o National 
Institute of Health dos Estados Uni
dos, em vez de esperar a demanda 
dos cientistas. "Em breve, quando as 
seqüências do projeto brasileiro fo
rem colocadas inteiramente à dispo
sição da comunidade científica inter
nacional, o impacto será grande", 
antecipa Soares. 

21). O mapeamento do cromossoma 
22 - apresentado com alarde por re
presentar o resultado inaugural do 
Projeto Genoma Humano, um con
sórcio internacional de centros de 
pesquisa que pretende identificar os 
23 cromossomas do genoma huma
no até 2002 - ganhou as páginas da 
revista Nature do dia 2 de dezembro 
de 1999. Assinado por 217 pesquisa
dores dos Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido e Japão, o artigo descre
ve 545 genes, quase a metade dos es
timados 1.000 desse cromossoma. 

O biólogo Sandra José de Souza, 
coordenador de bioinformática do 
Genoma Humano do Câncer, soube 
da preparação do artigo algumas se
manas antes de sua publicação. Ao 
perceber que o cromossoma 22 era 
uma oportunidade para pôr em f>rá-

tica a metodologia empregada no 
projeto paulista, foi à luta. Cha
mou sua equipe do Ludwig e pla
nejou o trabalho, que terminou 
ainda em dezembro, de modo 
gratificante. "Conseguimos iden
tificar cerca de 100 genes que o 
resto do mundo não descobriu", 
festeja o pesquisador. Louve-se 
também o aproveitamento do 
material disponível. Segundo 
Souza, o reconhecimento de ge
nes do cromossoma 22 baseou-se 
em apenas 100 mil seqüências, 15 
vezes menor do que a base de da-

dos sobre a qual trabalhou a equipe 
do artigo da Nature. 

Não se trata de seguir à sombra 
ou de ir contra o mundo- tanto que 
já se tem como certo que o projeto 
paulista, daqui para a frente, seguirá 
uma trilha internacional, a da busca 
e interpretação apenas dos genes 
transcritos ativos e de suas varian
tes, os chamados transcriptons. É 
uma forma de concentrar o traba
lho nos trechos relevantes dos ge
nes, os chamados exons, sem incluir 
as partes apenas estruturais, os ín
trons, que não levam à formação de 
proteínas. Devem, portanto, residir 
nos transcriptons as informações 
mais importantes para entender a 
genética do câncer. "Interpretar os 
transcriptons é o atual desafio do 
mundo inteiro", diz Simpson. 

Não deve tardar. Já estão em do
mínio público cerca de 65 mil se
qüências e até junho o Ludwig deve 
completar 250 mil seqüências depo
sitadas nos bancos internacionais de 
DNA, o que tornará a informação 
obtida no Brasil disponível para os 
centros de pesquisa do mundo todo. 
Essa providência não foi tomada an
tes- a despeito do compromisso ini
cial entre as instituições de pôr tudo 
no domínio público (uma posição 
reiterada em março pelo presidente 
dos Estados Unidos, Bill Clinton, e 
semanas depois pelos cientistas da 
Academia Nacional de Ciências do 
Estados Unidos e da Real Sociedade de 
Londres) -porque se pretendia anali
sar um pouco melhor as descobertas. 

A corrida pelo mapeamento 

Achados no cromossoma 22 - A 
equipe que trabalha em São Paulo 
não apenas acompanha a corrida 
mundial do genoma humano, mas 
também tem encontrado novidades 
até mesmo em espaços percorridos 
por grupos de pesquisas internacio
nais. É o caso do cromossoma 22, o 
segundo menor entre os 23 do geno
ma humano (o menor de todos é o 
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Ainda não se pode dizer se o ge
neticista Craig Venter, presidente 
da empresa norte-americana Cele
ra Genomics, entrou efetivamente 
para a h istória ao anunciar, no dia 
6 de abril, a conclusão da primeira 
etapa do seqüenciamento do geno
ma humano: a leitura dos 3,5 bilhões 
de pares de nucleotídeos ou bases 
(adenina, timina, citosina e guani
na) do genoma humano. 

A notícia causou impacto no 
mundo todo, por indicar que a ini
ciativa privada poderia vencer a 
corrida para o seqüenciamento do 

genoma humano, da qual partici
pam, principalmente, instituições 
públicas de pesquisa. Mas ainda 
falta muito trabalho para identifi
car, nas bases já listadas, os cerca de 
100 mil genes humanos, cada um 
deles com um arranjo único de 
cerca de 3 mil nucleotídeos. Os ge
nes ocupam apenas 3% da molécu
la de DNA, constituído quase inte
gralmente por regiões sem funções 
definidas, prováveis resquícios evo
lutivos do genoma humano. 

Segundo os especialistas, o que 
Venter fez até agora pode ser com-



No início de abril, ao 
encontrar-se com os coor
denadores dos laboratórios 
para tratar das possibilida
des de divulgação dos re
sultados obtidos em publi
cações científicas, Simpson 
comentou que estava orgu
lhoso não apenas pelas 
descobertas, mas também 
pela maneira como estão 
trabalhando. A satisfação e 
os resultados obtidos até o 
momento devem-se ao em
prego de uma técnica iné
dita de seqüenciamento, o 
Orestes, sigla de Open Rea
ding Frames EST Sequences. 

Soares: previsão de grande impacto internacional do projeto 

geralmente está dividida em 
diversos pedaços ao longo 
da molécula de DNA - os 
exons. O mecanismo de 
splicing, descoberto em 1977 
pelo químico norte-ameri
cano Phillip Sharp, prêmio 
Nobel de 1993, que em se
tembro esteve no Brasil (ver 
Notícias FAPESP no 46), 
junta os exons. Souza conta 
que, por um processo de 
splicing alternativo, é possí
vel que mais de uma proteí
na se forme a partir do mes
mo gene com a inclusão ou 
exclusão de um ou mais 

Criado por Simpson e pelo biólogo 
Emmanuel Dias Neto, aperfeiçoado 
nos últimos oito anos e amadureci
do ao longo do Genoma Xylella, o 
Orestes busca genes expressos (ati
vos), os transcriptons - uma abor
dagem mais do que oportuna quan
do não se pensa mais em investigar 
o genoma inteiro, mas apenas esses 
trechos ativos dos genes. 

Abordagem incomum - Em vez de 
ler o gene a partir das pontas, como 
os métodos em uso em outros países, 
o método Orestes concentra-se nas 
informações que se encontram na 
região central da molécula de RNA 
mensageiro e, desse modo, tem mais 

parado a uma fotografia na qual 
não se distinguem pessoas, bone
cos, rochas ou árvores. Ele teria 
agora de distinguir cada elemento 
da foto e, mais ainda, descobrir a 
profissão de cada pessoa. Mesmo 
assim, Craig, que trabalhou com 
base no genoma de uma pessoa, diz 
que tem condições de concluir a se
gunda parte do trabalho dentro de 
dois meses, por meio de análises 
feitas por computadores de alto de
sempenho. Há alguns anos, ele 
compete no seqüenciamento gené
tico humano com o Projeto Geno
ma Humano, um consórcio públi
co que conta com financiamento 

condições de encontrar genes raros. 
É uma busca insana. Em cada célula, 
conta Dias Neto, há em média 
11.000 genes raros, cada um copiado 
apenas dez vezes. No extremo opos
to, há menos de dez genes abundan
tes, ainda que possa haver cerca de 
12.000 duplicatas de cada um deles. 
Em mil genes, há 99,9% de chance de 
encontrar um gene abundante e 
0,00001% de achar um raro (ver ta
bela). E há casos em que as funções 
mais importantes para o organismo 
são cumpridas pelos raros, que às ve
zes só agem em combinação com 
outro, também raro. 

Para complicar um pouco, a parte 
codificadora de um gene qualq1.1er 

público, já seqüenciou cerca de 2 bi
lhões de pares de bases e pretende 
anunciar em maio um rascunho 
completo do genoma humano. 

Num encontro de cientistas no Ca
nadá, na semana seguinte, Francis 
Collins, do Instituto Nacional de Pes
quisa sobre o Genoma Humano, dos 
Estados Unidos, reconheceu o esfor
ço da Celera, mas lembrou que o tra
balho foi feito com apenas três - e 
não dez, conforme os procedimentos 
científicos internacionalmente reco
nhecidos - releituras da seqüência 
de bases. Segundo ele, "ninguém vai 
conseguir completar o seqüencia
mento nos próximos dois anos". 

exons. "O método Orestes 
contribui para a identificação dessas 
variantes de splicing', conta Souza. 
Uma dessas variações foi encontrada 
no cromossoma 22: um transcrito do 
gene fosfatidil-4-kinase, responsável 
pela formação de uma enzima que 
adiciona um átomo de fósforo a ou
tras proteínas, foi encontrado com 
um exon a menos do que a forma co
nhecida. 

Ao contribuir no desenho do 
genoma humano e acenar com uma 
melhor compreensão dos mecanis
mos genéticos do câncer, o Orestes 
tem conquistado o respeito interna
cional e feito Simpson viver dias de 
emoção intensa. No início de feverei
ro, ele conta, havia sido muito bem 
recebida sua apresentação sobre as 
descobertas brasileiras do cromosso
ma 22 no Genomics Two Thousands, 
um encontro realizado na Flórida, 
Estados Unidos, que tratou dos avan
ços na pesquisa de genomas huma
nas e de bactérias. 

No final de abril, outra dose de 
contentamento. No dia 28, uma sex
ta-feira, saiu o artigo publicado na 
revista Proceedings of The National 
Academy of Sciences, a PNAS, dos 
Estados Unidos, por indicação do 
próprio Phillip Sharp. Pàra comple
tar, no dia 29 a equipe de Simpson 
chegaria à marca de 250 mil seqüên
cias identificadas. "Sinto que o cená
rio internacional do genoma está 
mudando, a nosso favor", comenta 
Simpson. • 
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