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GENÔMICA 

Em contato com os médicos 
las, e a evolução da doença ou sua 
resposta ao tratamento, espera-se 
entender muitos pontos ainda obs
curos. 

Novo projeto volta-se a 
novas formas de terapia 
e diagnóstico de câncer 

Depois da ciência básica, a apli
cação. Com base nas infor

mações geradas pelo Genoma Hu
mano do Câncer, projeto financiado 
pela FAPESP e pelo Instituto Lud
wig, está tomando forma o Genoma 
Clínico do Câncer. Anunciado pu
blicamente no dia 20 de dezembro, 
deve contar com a participação de 
pesquisadores do Estado de São 
Paulo que trabalham em atividades 
clinicas e cirúrgicas relacionadas à 
oncologia. O objetivo é desenvolver 
novas formas de diagnóstico e trata
mento. As incrições para os novos 
grupos estão abertas até o final de 
fevereiro (mais informações no en
dereço eletrônico www.fapesp.br). 

Em quase dois anos, a equipe do 
Genoma Humano do Câncer 
acumulou um milhão de se
qüências de genes atuantes 
em diversos tipos de tumores 
- de mama, de estômago, de 
cabeça e pescoço, de cólon e 
de próstata, entre outros. "Os 
tipos de tumores a serem tra
balhados no Genoma Clínico 
não serão obrigatoriamente 
os mesmos do Genoma Hu
mano", diz Marco Antonio 
Zaga, pesquisador da Facul
dade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP) da Universida
de de São Paulo (USP) e um 
dos organizadores do projeto. 
"A definição das áreas de estu
do depende da demanda dos 
grupos que se apresentarem." 

As equipes incorporadas 
ao projeto - coordenadas por 
um pesquisador clínico ou ci
rúrgico de preferência ligado 
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a instituições de pesquisa- vão par
ticipar de duas maneiras. A primeira 
será por meio do envio de amostras 
de tumores, que serão armazenadas 
e analisadas pelos laboratórios do 
projeto Genoma Humano do Cân
cer e a segunda acompanhando o es
tado clínico dos pacientes. Associan
do-se a análise de RNA, a molécula 
de ácido ribonucléico, por meio do 
qual os genes se expressam nas célu-

Um deles: por que alguns pacien
tes respondem aos tratamentos con
vencionais e outros não? "Pretende
mos encontrar os mecanismos 
moleculares que permitam diferen
ciar esses dois grupos, antes de inici
ar o tratamento", afirma Zaga. Hoje 
se faz análise de DNA para poucos 
tipos de câncer. É o caso da leucemia 
mielóide crônica, cuja gravidade 
pode ser avaliada por meio da pre
sença ou ausência de uma mutação, 
o chamado cromossoma Ph 1 ou 
Philadelphia, que resulta da fusão de 
um trecho do cromossoma 9 com o 
22. Sem essa mutação, diz o pesqui
sador, esse tipo de leucemia apresen
ta uma evolução mais rápida e mais 
resistente ao tratamento do que 
quando ela está presente. 

"O câncer não é propriamente 
uma doença", comenta Zaga, "mas 
um modelo de doença, em que o ma

terial genético da célula é 
alterado de alguma for
ma e ganha autonomia 
de crescimento, sem res
ponder mais aos contro

les do organismo': Por essa ra
zão, diz ele, um tipo de câncer 
é diferente de outro, do ponto 
de vista molecular, embora se 
manifestem de modos seme
lhantes, quando examinados a 
partir dos tecidos que afetam. 

- .. ... .. _ .. -

O Genoma Clínico deve 
começar com cerca de 20 gru
pos de pesquisa e um orça
mento de US$ 1 milhão, a ser 
aplicados nos próximos dois 
anos na coleta de material e na 
montagem e manutenção do 
banco de dados. Segundo 
Zaga, haverá espaço também 
para colaboradores- em espe
cial, patologistas e epidemio
logistas -, aos quais caberia a 
supervisão dos diagnósticos 
médicos, a análises estatísticas 
e dos métodos de acompa
nhamento dos pacientes. • 
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