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Diferença mínima 
Poucos genes podem ser 
responsáveis pela agressividade 
de alguns tipos de câncer 

O paradoxo era perturba- 
dor. Dois tumores deri- 
vados de tecidos conec- 
tivos do cérebro tinham 
graus de agressividade 

diametralmente opostos - um era qua- 
se benigno, de crescimento lento e res- 
trito, e outro muito invasivo, de rápida 
e generalizada expansão. Mas o padrão 
de expressão (atuação) de seus genes em 
vez de ser bastante distinto, como se po- 
deria inicialmente pensar, era extrema- 
mente parecido. O dado podia ser um 
indício de que a capacidade de se espa- 
lhar por tecidos sadios, tão marcante 
nas formas mais malignas de câncer, es- 
tava ligada ao funcionamento de um 
número reduzido de genes. Para experi- 
mentar tal hipótese, pesquisadores do 
programa Genoma Clínico do Câncer, 
financiado pela FAPESP e Instituto 
Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, tes- 
taram aproximadamente 20 mil ge- 
nes humanos, sendo que dois terços do 
total da espécie reagiam ao entrar em 
contato com os dois tipos de tumor. O 
comportamento desse conjunto de ge- 
nes, que se encontrava depositado nu- 
ma lâmina especial de vidro, chamada 
tecnicamente microarray, foi monitora- 
do em nove comparações distintas en- 
tre os dois tipos de tumores. 

Os resultados do experimento - le- 
vado a cabo num laboratório do Insti- 
tuto de Ensino e Pesquisa Albert Eins- 
tein, ligado ao Hospital Albert Einstein, 
de São Paulo, que recentemente se asso- 
ciou ao Genoma Clínico, lançando mão 
de recursos próprios - reforçaram a sus- 
peita inicial dos cientistas. Somente 110 
genes funcionaram de maneira signifi- 
cativamente diferente nos dois tumo- 

res: 45 foram mais expressos nos astro- 
citomas de grau I, o tipo mais brando 
de câncer, e 65 nos gliobastomas (astro- 
citomas de grau IV), a forma mais de- 
vastadora do tumor. Curiosamente, 27% 
dos genes mais ativos nos tumores mais 
graves estão intimamente relaciona- 
dos à capacidade de as células se repro- 
duzirem, um mecanismo imprescindível 
para a disseminação da doença. "Preci- 
samos agora confirmar esses dados com 
o emprego de outras metodologias", diz 
Marco Antônio Zago, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Univer- 
sidade de São Paulo, coordenador do 
Genona Clínico do Câncer. "E distinguir 
em quais genes a sua maior expressão é 
causa, e não conseqüência, da grande in- 
vasividade dos gliobastomas." 

Nove tipos de tumores - As análises de 
expressão de genes feitas em tumores de 
cérebro fazem parte de um estudo-pi- 
loto do Genoma Clínico. Seu objetivo 
central era testar as metodologias que 
serão empregadas ao longo do progra- 
ma. Por isso, apenas três dos nove tipos 
de tumores que serão enfocados pelo 
Genoma Clínico foram alvo desses tra- 
balhos iniciais, realizados por uma rede 
de cinco laboratórios de biologia mo- 
lecular, com o apoio de dois centros 
de bioinformática. Além de trabalhar 
com amostras de tumores de cérebro, o 
estudo-piloto mediu o funcionamento 
de grupos de genes em células com cân- 
cer (e sadias) retiradas da laringe e do 
cólon. "Mas, por enquanto, só temos re- 
sultados expressivos com tumores de 
cérebro", afirma Zago. Iniciado há dois 
anos, o Genoma Clínico trabalha com 
amostras de tumores que se formam 

em nove diferentes órgãos ou tecidos 
do corpo humano: estômago, esôfago, 
osso e medula óssea, além de cérebro, 
cabeça/pescoço e cólon/reto. 

Com orçamento estimado em US$ 1 
milhão, bancado em porcentagens iguais 
pela FAPESP e Instituto Ludwig, o pro- 
grama pesquisa se diferenças significa- 
tivas no funcionamento de um gene, ou 
de um conjunto de genes, em células com 
câncer e em seus respectivos tecidos sa- 
dios podem fornecer informações úteis 
para o diagnóstico ou tratamento da 
doença. "Queremos investigar se essas 
mudanças de expressão se correlacio- 
nam com parâmetros clínicos dos doen- 
tes, como sobrevida, resposta a trata- 
mentos e propensão para metástases 
(expansão do tumor para outros teci- 
dos)", explica Zago. Não que a meta do 
programa seja desenvolver dispendio- 
sos exames genéticos para serem aplica- 
dos diretamente nos pacientes com cân- 
cer e, assim, prever a evolução da 
doença ou orientar a melhor forma de 
tratamento. O objetivo é relacionar o 
comportamento dos genes nos tecidos 
tumorais com alterações em parâmetros 
fisiológico dos doentes, como a produção 
de proteínas e antígenos (substâncias re- 
conhecidas como potencialmente agres- 
sivas pelo sistema imunológico). A 
vantagem dessa abordagem é que testes 
simples e baratos poderiam ser usados 
para detectar essas alterações fisioló- 
gicas. Em países como o Brasil, de nada 
adiantaria desenvolver procedimentos 
muito caros e complexos, que dificilmen- 
te entrariam na rotina clínica dos hospi- 
tais públicos. Além disso, essas proteínas 
e antígenos são potenciais alvos para 
desenvolvimento de novas terapias. 
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Lâmina de microarray 
com 20 mil genes: 
primeiros resultados do 
Genoma Clínico do Câncer 

A forma como o Genoma Clínico 
estuda o comportamento do genes dos 
tumores é inovadora na medida em 
que reúne um variado time de especia- 
listas e instituições para perseguir seus 
objetivos. Apesar do nome que remete 
à área de genética, o programa não é to- 
cado apenas por biólogos moleculares. 
A maioria dos seus participantes são 
clínicos, cirurgiões, epidemiologistas e 
patologistas, que travam contato coti- 
diano com pacientes de câncer. Esses 
médicos pertencem a 19 grupos de pes- 
quisa clínica de hospitais e universida- 
des paulistas. Seu papel é de fundamen- 
tal importância para a montagem de 
uma estrutura de dados primários que 
serão usados ao longo de todo o pro- 
grama em uma série de estudos. Essa 
estrutura se assenta em dois pilares: 
amostras de boa qualidade dos nove ti- 
pos de tumores (e de seus respectivos 
tecidos sadios) e um detalhado perfil 
epidemiológico dos pacientes e pessoas 
saudáveis que forneceram esses tecidos. 
Até dezembro passado, o Genoma Clí- 
nico contabilizava amostras de 1.124 pa- 
cientes com tumores e 793 de pessoas 
sadias, os chamados casos-controle. 

Esse material biológico é a matéria- 
prima para a execução dos estudos so- 
bre expressão de genes em tumores que 
agora começam a ser feitos pelos biólo- 
gos moleculares do programa. Além dis- 
so, os clínicos e cirurgiões são capazes 
de formular questões relevantes sobre o 
comportamento das doenças, que po- 
dem ser respondidas pelas análises mo- 
leculares. "O Genoma Clínico construiu 
uma ponte entre os pesquisadores de la- 
boratório e os clínicos e cirurgiões que 
atuam em hospitais", afirma Marcos 
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Você com todo o respeito. 

Brasilino de Carvalho, 
oncologista especializado 
em cirurgia de cabeça e 
pescoço do Hospital He- 
liópolis, da capital pau- 
lista. "Nós apresentamos 
os doentes de câncer para 
eles e eles nos mostram os 
genes e cromossomos." 
Coordenador de um dos 
19 grupos que enviaram 
amostras de células com 
câncer e sadias ao pro- 
grama, Carvalho e sua 
equipe já forneceram ma- 
terial celular retirado de 
cerca de 150 pacientes de câncer de ca- 
beça e pescoço. "O Genoma Clínico foi 
um alento para a pesquisa em nossa 
área", diz o neurologista Alberto Alain 
Gabbai, da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), cujo grupo de pesqui- 
sa forneceu amostras de 40 tumores de 
cérebro extraídos de pacientes. 

Para garantir a qualidade e a 
homogeneidade das amos- 
tras de tecido sadio e com 
câncer, o programa deu ên- 
fase à padronização de pro- 

cedimentos usados durante a coleta de 
material biológico. Nas cirurgias para 
extração de tumores, por exemplo, ha- 
via sempre um patologista na sala de 
operação. Esse especialista tinha a in- 
cumbência de assegurar a pureza da 
amostra de tumor que seria enviada 
para o Genoma Clínico. Outra tarefa 
do patologista é classificar as caracte- 
rísticas básicas dos tumores (tipo de 
câncer, seu grau de evolução e invasivi- 
dade). "Às vezes, o cirurgião retira uns 20 
centímetros de tecido, mas somente 
uns 3 centímetros são células de câncer 
adequadas para análise", explica Venan- 
cio Alves, da Faculdade de Medicina da 
USP, coordenador da parte de patologia 
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A agressividade de um tipo de tumor de cérebro 
pode derivar da ação de apenas 65 genes 

do programa. "Cabe, então, a alguém 
da nossa área separar os tecidos sadios 
dos que realmente apresentam o tumor." 

De nada adiantaria todo esse esfor- 
ço na obtenção de material biológico de 
qualidade se não houvesse um banco 
de dados informatizado, acessível aos 
participantes do programa, garantin- 
do informação atualizada e confiável 
sobre os pacientes (e casos controle) 
que forneceram quase 2 mil amostras 
de tecido ao programa. Dessa forma, 
é possível saber em detalhes o perfil 
clínico e dados gerais de todas essas 
pessoas. "Periodicamente, fazemos uma 
checagem em parte de nossas infor- 
mações", afirma Victor Wünsch Fi- 
lho, da Faculdade de Saúde Pública 
da USP, coordenador da parte de epi- 
demiologia do Genoma Clínico. "Só 
assim poderemos fazer grandes estu- 
dos epidemiológicos sobre o câncer." 
Programas de computador auxiliam os 
pesquisadores nessa tarefa, apontando 
automaticamente dados estranhos que 
possam existir nas fichas dos pacientes. 
Por exemplo, se no formulário on-line 
de um doente de câncer consta a infor- 
mação de que ele começou a fumar com 
menos de 10 anos de idade, o programa 
informa os pesquisadores sobre o ca- 
ráter duvidoso desse dado. Com o 
alerta, o grupo que entrevistou o pa- 
ciente se encarrega de verificar a vera- 
cidade da informação. "Esse sistema 
on-line é um grande avanço", comenta 
Wilson Silva Jr., um dos responsáveis 
pela bioinformática do programa. "Com 
ele, também temos uma ferramenta 
poderosa para acompanhar a evolução 
dos tumores e estabelecer relações en- 
tre o perfil da doença, a carga genética 
e os fatores ambientais e comporta- 
mentais dos pacientes." • 


