
em meados do ano estará disponível 
a versão final da seqüência do geno
ma. Maria Luísa acredita que, com 
esse material, se poderá fazer a lista
gem mais correta dos genes previstos. 

Fecham-se assim as lentes sobre o 
material genético da mosca-das-fru
tas e crescem as expectativas. "No 
momento em que tivermos todos os 
RNAs, poderemos gerar filtros com 
todas as seqüências e analisá-las em 
uma drosófila com malformação 
para tentar entender o processo que a 
tornou defeituosa", exemplifica Ri
cardo Gelerman Pinheiro Ramos, 
um dos biólogos do projeto desen
volvido em Ribeirão Preto. 

De tirar o fôlego - A importância da 
conclusão do seqüenciamento vai 
bem além da genética. O pesquisador 
inglês Jonathan Hodgkin assinalou 
recentemente na revista Nature que 
hoje o mundo tem um consistente 
banco de dados genômicos, "algo de 
tirar o fôlego", com dados suficientes 
para ocupar os biólogos pelas próxi
mas décadas: "Nada parecido aconte
ceu antes na história da ciência, nem 
deve acontecer outra vez': 

No início de novembro, quando 
a equipe de Ribeirão Preto finalizava 
o artigo com os resultados do seu es
tudo, pesquisadores da Universidade 
Yale avaliavam a possibilidade de o 
texto ser publicado num periódico 
científico internacional. Maria Luísa 
afirma que as seqüências brasileiras 
serão depositadas no maior banco de 
dados aberto ao público, mantido 
pelo Instituto Nacional do Câncer 
(NCBI) dos Estados Unidos. 

Enquanto aguarda as respostas, 
Maria Luísa esboça outro projeto 
com o objetivo de gerar e analisar 
cerca de 200 mil seqüências expressas 
do genoma da drosófila, o equivalen
te a 20 vezes o volume de material ex
plorado até agora. "Não sabemos se 
um dia vai estar inteiramente com
preendido o genoma de um organis
mo complexo como a Drosophila. 
Mas, dada a sua importância como 
modelo experimental, todo avanço 
nesse sentido é relevante." • 
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Mistério entre 
os roedores 
Espécies idênticas 
na aparência diferem no 
total de cromossomas 

Como é que animais fisicamen
te iguais podem ter números 

diferentes de cromossomas? Para 
entender essa peculiaridade da fauna 

brasileira, Maria José de Jesus Silva, 
do Instituto de Biociências da Uni
versidade de São Paulo (USP), de
sembarcou em outubro na Universi
dade da Califórnia em Berkeley, n9s 
Estados Unidos, onde completará o 
pós-doutorado. Sua pesquisa inclui 
uma nova espécie de roedor que ela 
própria descobriu numa expedição a 
Mato Grosso, em 1997- o Akodon 
sp.n. Tem 10 a 12 centímetros de 
comprimento e é, como ela concluiu, 
o roedor silvestre com o menor nú-
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mero de cromossomas já descrito: 
apenas 10. Seu achado merece aten
ção porque não há diferenças morfo
lógicas com o Akodon cursor, até en
tão o ratinho com o menor número 
de cromossomas (de 14 a 16). São as 
chamadas espécies crípticas, só dife
renciadas por meio do cariótipo, o 
conjunto de cromossomas. 

Em Berkeley, para entender a evo
lução cromossômica desses animais, 
ela vai trabalhar com uma aborda
gem complementar, a análise de 
DNA mitocondrial, encontrado nas 

O Akodon sp.n: o roedor 
si lvestre com o menor 
número de 
cromossomas (acima) 

mitocôndrias, um dos compartimen
tos das células. "Dados cariotípicos, 
moleculares e de biogeografia são 
fundamentais para se estabelecerem 
as hipóteses evolutivas", diz. 

Em outros grupos de animais 
também há fenômenos semelhantes. 
Entre os mamíferos, a espécie com o 
menor número de cromossomas é o 
cervídeo muntjac indiano (Muntia
cus muntjak vaginalis) : as fêmeas têm 
seis cromomossos, e os machos, sete. 
Comparações com a espécie mais 
próxima, o muntjac chinês (Muntia
cus reevesi), de 46 cromossomas, su
gerem que podem ter ocorrido rear
ranjos e fusões ao longo da evolução · 
cromossômica. Entre as formigas, o 
total de cromossomas varia de 2 a 94. 
Enquanto se buscam hipóteses para 
explicar tamanha variação, as desco
bertas se sucedem. Há pouco tempo, 
encontrou-se na Serra de Baturité, 
no Ceará, outra espécie nova de roe
dor, do gênero Oryzomys. Tem 76 
cromossomas. • 


