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velmente esclarecido o papel dos genes
XP: são comprovadamente essenciais
para a célula consertar o DNA lesado e
adquirir resistência à luz ultravioleta.
Atuam também como protagonistas em
vários mecanismos de conserto de DNA.

Ã
émdisso, os estudos do labo-

ratório de reparo de DNA
dão suporte para pesquisas

em outras áreas por revela-
rem nuances do funcio-

namento da apoptose. Em um artigo
publicado também em outubro na Cell
Death and Differentiation, Menck e ou-
tra pesquisadora do ICB, Vanessa Chi-
ganças, associaram - provavelmente
pela primeira vez - a apoptose a tipos
de lesões específicas no DNA. Os defei-
tos provocados pela luz ultravioleta im-
pedem a leitura correta dessa molécula
por outra, o RNA (ácido ribonucléico),
nas etapas preliminares do processo de
produção das proteínas que formam
qualquer ser vivo - e a célula que não
consegue ler o DNA para transformá-lo
em RNA entra em processo de morte
celular. "Os genes XP são importantes
no processo de sinalização que leva à
apoptose", diz Menck.

Protetor solar - Os resultados que a
equipe de Menck vem obtendo podem
também ajudar, ainda que demore um
pouco, as pessoas que têm pele clara e
sonham em ir à praia sem se preocupar
com o sol. Além do XP, a equipe do ICB
trabalha com o gene que contém a recei-
ta de produção da fotoliase, outra en-
zima que repara os danos causados no
DNA pela luz ultravioleta. É um gene
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A chegada:
adenovírus leva
gene XPA com

proteína
fi uorescente
a um grupo

de células
com xeroderma

comum em bactérias, plantas, insetos e
peixes, mas raro entre os mamíferos:

, ocorre apenas nos marsupiais (sem pla-
centa), mas não nos placentários, o gru-
po de que faz parte a espécie humana.
"Um gene que não temos mais resol-
ve um problema que ainda temos", diz
Menck. Segundo o pesquisador, o gene
da fotoliase perdeu-se há cerca de 170
milhões de anos do genoma, durante o
processo evolutivo que levaria aos seres
humanos.

Vanessa conseguiu implantar um
gene de fotoliase retirado de um marsu-
pial- um canguru rato (Potorous tridac-
tylus) - em células humanas normais.
Depois, expôs as células a uma intensa
irradiação de luz ultravioleta e em se-
guida à luz visível para ativar a fotoliase.
Poucas morreram, numa indicação de
que conseguiram um mecanismo extra
de desfazer e de evitar os danos causa-
dos pela radiação, conforme relatado

em maio de 2000 na prestigiosa revis-
ta Cancer Reseach. Agora, a equipe de
Menck está nas etapas finais da pro-
dução de um adenovírus carregando o
gene da fotoliase. Se esse vetor funcionar
em culturas de células in vitro, poderão
ser testados in vivo, infectando camun-
dongos, de forma similar ao que será feito
por Maria Carolina nos Estados Unidos
com adenovírus e os genes XP. Os ca-
mundongos poderiam assim ganhar uma
proteção extra contra a radiação solar.

Ainda que não seja fácil, a tarefa não
parece impossível, pois os grupos de
Ian Hoeijmakers e Gijsbertus van der
Horst, da Universidade Erasmus de Ro-
terdã, na Holanda, obtiveram camun-
dongos transgênicos que produzem a
fotoliase nas células do corpo inteiro,
reforçando a capacidade do DNA de
se consertar - foi esse o trabalho que
Menck analisou em duas páginas na
Nature Genetics de novembro. Dessa



vez, porém, não se trata mais de corri-
gir uma deficiência genética, mas de
reforçar um mecanismo de reparo das
células. Ao submeter os camundongos
transgênicos com as costas depiladas a .
doses intensas de radiação ultravioleta
e à luz visível, os holandeses verifica-
ram que os animais não desenvolviam
as feridas nem as queimaduras na pele,
características das pessoas inadverti-
damente expostas à insolação intensa.
Em vista dos resultados, toma forma a
idéia de um protetor solar à base de
foto lias e, a ser usado na forma de cre-
me tanto por pessoas comuns - sobre-
tudo as de pele clara, que sofrem mais
no verão - quanto pelos portadores de
xeroderma pigmentosum, que assim
poderiam se esconder menos do sol.
Mas isso não é para tão cedo. Cautelo-
so, Menck comenta: "Por enquanto, eu
preferiria os protetores químicos, que
ainda são mais seguros".

o conserto: gene
XPA migra para
o núcleo (região
centreli,
reconhece
a lesão Undicada
pela seta)
e corrige o DNA

Num outro experimento mais re-
cente, o grupo de Menck está usando os
vetores adenovírus como uma estraté-
gia para acompanhar, passo a passo, o
conserto da molécula de DNA. Os
pesquisadores da USP montaram um
adenovírus com um gene de reparo (fo-
toliase ou XP) e adicionaram uma es-
pécie de cauda, um gene que leva à
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produção de uma proteína verde fluo-
rescente, a GFP (do inglês Green Fluo-
rescent Protein). Com essa estrutura,
observam os genes, agora verdes, mi-
grando para o núcleo da célula e pon-
do o DNA em ordem. Mais elegante e
prático que a técnica em uso, esse mé-
todo já indicou que proteínas XPA
aparecem rapidamente, em menos de
uma hora, para consertar o DNA -
sabe-se que as lesões levam algumas
horas para serem removidas. "Abrimos
excelentes perspectivas de trabalho,
porque essa técnica pode ser aplicada
em qualquer tipo de célula humana",
afirma Menck.

Os mecanismos de reparo de DNA
que Menck estuda há tanto são comuns
a animais e plantas - recentemente, a
propósito, Keronninn de Lima, de seu
grupo, descobriu na cana-de-açúcar o
gene de uma fotoliase que age de modo
diferente de todas as outras já conheci-
das. Por serem extremamente bem con-
servados - quase imutáveis -, os genes
de reparo contêm informações precio-
sas sobre a origem e a diferenciação dos
seres vivos.

Respondendo agora à pergunta do
início deste relato, Menck acredita que
os mecanismos de reparo de DNA sur-
giram antes mesmo do próprio DNA
e prepararam as bases químicas para o
surgimento da vida no planeta, há
cerca de 3,8 bilhões de anos, a partir
da molécula de RNA. Segundo ele, um
DNA quebrado ou incompleto não con-
seguiria ir muito longe. Seria como
um carro sem rodas: dificilmente teria
originado até mesmo a primeira célu-
la na Terra primitiva. •
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