
exemplo, localizadas e de progressão
lenta. Outras se espalham pelo or-
ganismo numa velocidade impressio-
nante. Apesar de todos os avanços na
medicina, um diagnóstico preciso - e
precoce - nem sempre é possível.

Na procura por marcadores do
câncer, uma das ferramentas dos pes-
quisadores são os chips de DNA.
Com o auxílio desses arranjos, que
permitem colocar milhares de genes
clonados numa lâmina, os pesquisa-
dores conseguem saber quais deles
são usados numa determinada situa-
ção. Dessa forma, podem verificar,
por exemplo, quais genes atuam em
um tecido sadio do pulmão e quais se
expressam em células desse órgão to-
madas por tumores. O sul-africano
Winston Hide, diretor do Sanbi, que
participou do encontro em São Pau-
lo, acredita que cerca de um terço dos
estimados 30 mil genes humanos es-
teja relacionado com o câncer.

No primeiro time - Para Hide, a con-
tribuição do projeto brasileiro - um .
investimento de US$ 20 milhões, ra-
teado meio a meio pela FAPESP e
Ludwig - tem sido decisiva, maior
até do que a contribuição do CGAP.
A quantidade de dados fornecidos
pelo CGAP é maior, mas a informa-
ção proporcionada pelo Genoma
Humano do Câncer é de maior qua-
lidade. "Acho que 70% do conheci-
mento do mundo sobre genes ex-
pressos do câncer vem do Brasil e
apenas 30% dos Estados Unidos",
afirma Hide. "O jamboree foi muito
interessante, pois, pela primeira vez,
tivemos a chance de ter uma visão
integrada do genoma do câncer." •

CIÊNCIA

GENÔMICA

Nova conquista da ONSA
Equipe de bioinformótica
paulista conclui o disputado
genoma da Agrobacterium

Dois grupos independentes -
um deles com a participação

de pesquisadores da equipe de
bioinformática da rede ONSA, cria-
da pela FAPESP - anunciaram a
conclusão do seqüenciamento do
genoma de uma das bactérias mais
empregadas em engenharia ge-
nética, a Agrobacterium tumefa-
ciens, que apresenta mecanismos
naturais de transferência de genes
para plantas, nas quais causa a
doença chamada galha da coroa.
Acredita-se que o conhecimento
sobre o genoma facilite a pesquisa
de vegetais transgênicos.

Uma das equipes, formada pela
Du Pont e Universidade de Washin-
gton, ambas dos Estados Unidos,
com participação de pesquisado-
res do Laboratório de Bioinfor-
mática (LBI) da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp),
liberou no dia 14 de agosto as infor-
mações sobre esse genoma na página
da Internet www.agrobacterium.org,
um dos resultados do financiamento
de US$ 900 mil da National Science
Foundation e de R$ 91.148,68 da FA-
PESP,na forma de bolsa de pós-dou-
torado no exterior. O LEI montou o
banco de dados do genoma e, na eta-
pa de anotação (interpretação), em-
pregou programas desenvolvidos
pelo próprio laboratório.

No mesmo dia, a Monsanto, que
contou com a colaboração dos pes-
quisadores da Universidade de Rich-
mond, anunciou o depósito das se-
qüências no GenBank, um banco
internacional de genomas. As duas
equipes correm agora para publicar

antes da outra o artigo científico
com as descobertas, que marcaria o
pioneirismo sobre o trabalho.

O genoma da Agrobacterium tem
5,6 milhões de pares de bases, com
dois cromossomos e duas seqüências
menores, os plasmídeos. "Um dos
cromossomos é linear e não circular,
algo bastante raro entre as bactérias",
comenta João Carlos Setúbal, um
dos coordenadores do LBI, que per-
manece até dezembro como profes-
sor visitante na Universidade de
Washington. Análises preliminares

Agrobacterium: sobre célula de tabaco

indicam semelhanças genéticas acen-
tuadas entre a Agrobacterium e duas
bactérias não-patogênicas, a Sinorhi-
zobium meliloti e a Mesorhizobium
loti, que vivem dentro de plantas. "A
colaboração com a Universidade de
Washington, via Setúbal, foi perfei-
ta", diz João Paulo Kitajima, também
coordenador do LBI.

Praga mundial, a Agrobacterium
ataca videiras, tomateiros, roseiras,
pessegueiros e caquizeiros, entre ou-
tras. Após transferir seus genes para
o genoma da planta, as células vege-
tais crescem desordenadamente e se
formam as galhas (tumores), nor-
malmente na coroa (junção do tron-
co com a raiz) ou na própria raiz. Os
nutrientes vão para essas regiões e as
plantas definham até morrer. •

PESQUISA FAPESP . AGOSTO DE 2001 • 37




