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no pé da página indicando isso”, ele 
diz, e imediatamente recomenda: 

“Como cientistas, vocês devem fazer 
boas anotações, pois pode haver um 
momento em que estejam repetin-
do uma experiência sem resultados 
e então será necessário procurar o 
que está sendo feito de modo di-
ferente”. Eles continuaram com a 
experiência e terminaram obtendo 
o resultado esperado.

“Com os resultados corretos, 
deveríamos encontrar algumas 
células em que o DNA tivesse um 
comprimento de 8 mil bases. Com 
os resultados incorretos, o com-
primento seria de 11 mil bases” , 
Smithies explica e mostra a página 
de 1985. “Levamos três anos entre 
a primeira página e esta página, 
que é a que explica por que eu re-
cebi o Prêmio Nobel, pois pude de-
monstrar que era possível alterar 
um gene através da introdução de 
um DNA exterior.” 

Oliver Smithies fala em seguida 
sobre a percepção de que a técnica 
deveria ser utilizada para outros fi ns 
que não a terapia genética, porque 
nesse âmbito era pouco efi ciente 
e muito complicada. É nesse mo-
mento que começa a se articular 
sua pesquisa com os trabalhos das 
células-tronco embrionárias des-
cobertas por Martin Evans e Matt 
Kaufman em 1981. “Ele descobriu 
que ao se fertilizar um óvulo – de 
rato neste caso, mas isso ocorreria 
da mesma forma com humanos – e 
deixá-lo crescer, essa célula primei-
ramente se divide em duas, depois 
em oito, 16 e continua a aumentar 
em número. Então elas começam a 
sofrer alterações.” A maior parte das 
células permanece em uma estrutu-
ra que se parece com uma bola de 
tênis oca. Essas células embrionárias, 
ao serem retiradas do embrião e 
colocadas em uma placa de cultura 
com algo que possa nutri-las, for-
mam pequenas colônias. “Essa foi 
a descoberta de Evans com seus 
estudantes e ele demonstrou que, 
com aquelas células, era possível 
criar um novo rato.”

Smithies explicou que se as cé-
lulas forem retiradas da placa de 
cultura e, em seguida, implantadas 
nos blastos de um outro animal 
e, depois, recolocadas no animal 
como em uma fertilização in vitro, 
este animal produzirá fi lhotes a 

Jan Hoeijmakers
Geneticista holandês apresenta as bases moleculares 
do envelhecimento e os camundongos mutantes que 
criou para entender melhor a senilidade prematura 

Carlos Fioravanti

Jan Hoeijmakers não se conten-
ta com o fato de a longevidade da 
espécie humana, nos últimos mil 
anos, ter aumentado o equivalente 
a 15 minutos a mais a cada hora 
vivida. “Mais importante do que 
acrescentar mais anos à vida é acres-
centar mais vida aos nossos anos”, 
comentou o geneticista holandês  
durante a palestra “Envelhecimento 
e longevidade: quanto duram nos-
sos genes?”, apresentada no dia 18 
de maio no Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo, dentro da programa-
ção cultural da exposição Revolução 
genômica. Envelhecer, lembrou ele, 
ainda implica a sujeição a doenças 
de controle árduo, quando não im-
possível, como osteoporose, diabe-
tes ou Alzheimer.

Hoeijmakers persegue o ideal de 
um envelhecimento mais saudável 
aprofundando-se com sua equipe 
de biólogos da Universidade Eras-
mus, em Roterdã, na Holanda, na 
área em que ele é uma das maio-
res autoridades mundiais: o repa-
ro da molécula de DNA, realizado 
por um orquestrado conjunto de 
proteí nas incumbidas de um sanea-
mento contínuo, já que todo dia o 
DNA de cada célula sofre em média 
50 mil lesões, causadas por radiação 
solar, por compostos químicos ou 
pela simples colisão com outras 
moléculas. Quando os guardiões do 
DNA não conseguem mais segurar 
as pontas, o organismo perde o pas-
so habitual e instaura-se um caos 
que poderá tanto permitir o desen-

partir dessas células Tais fi lhotes 
serão “misturados”, uma parte dos 
genes virá daqui e a outra parte 
virá da célula injetada. “Temos, 
então, ratos criados a partir des-
sas células-tronco.” Dessa forma, 
é possível alterar os genes dessas 
células e criar ratos geneticamen-
te modifi cados. Martin, segundo 
Smithies, levou suas células dentro 
de um tubo de ensaio no bolso, em 
novembro de 1985. “Passamos a 
utilizar essas células para provocar 
mutações nos ratos. Não entrarei 
em detalhes, mas gostaria de dizer 
que, para tanto, tivemos de inventar 
novos equipamentos, inclusive de 
PCR (reação em cadeia da polime-
rase)”, ele relatou. 

Um dos primeiros modelos que 
eles criaram foi o da fi brose císti-
ca. Depois, ratos com aterosclero-
se, “que mata cerca de um terço das 
pessoas nas sociedades modernas”. 

Smithies continuou seus estudos 
pesquisando pressão arterial e vie-
ram os modelos hipertensos. 

Ele chega ao fi nal, conservan-
do a imagem das muitas páginas 
percorridas. “O que há na próxima 
página? Eu não sei, e é isso que 
torna a ciência algo tão excitante.” 
Encerra lendo uma frase escrita 
por seu professor Sandy Ogston 
em um de seus artigos: “Porque a 
ciência não é somente a procura 
pela verdade, não é somente um 
jogo desafi ador, ou uma profi ssão. 
Ela é uma vida levada por diversas 
pessoas, coletivamente, como em 
uma escola onde se aprende a viver 
em sociedade, da forma mais co-
letiva possível, onde somos mem-
bros uns dos outros”. Acrescenta: 

“Essa foi sua mensagem para mim 
como um jovem cientista, e essa é 
a mensagem que deixo para vocês, 
como um velho cientista”. ■
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volvimento de um câncer quanto 
acelerar o envelhecimento.

Hoeijmakers acredita que o en-
velhecimento correria mais deva-
gar, por dentro e por fora do corpo, 
se esse mecanismo de conserto das 
moléculas de DNA se mantivesse 
afi nado. Seu grupo de trabalho 
inaugurou uma linha de pesquisa 
nessa área ao desenvolver camun-
dongos mutantes, incapazes de 
produzir uma ou mais de uma das 
proteínas de reparo. De acordo 
com as imagens que mostrou, os 
efeitos são notáveis: os animais 
com essas defi ciências genéticas 
crescem menos e apresentam si-
nais de envelhecimento precoce, 
como a cifose, uma curvatura 
acentuada da coluna vertebral, a 
osteoporose e degenerações neu-
rológicas, além de viverem menos 
que os animais normais.

Os animais mutantes tornaram-
se um modelo de estudo para en-
tender melhor o que se passa nos 
seres humanos, às vezes abatidos 
desde o nascimento por uma pro-
dução insufi ciente das enzimas de 
reparo do DNA. Hoeijmakers já 
verifi cou que o organismo dos ca-
mundongos com defi ciências na 
produção das enzimas de reparo 
do DNA prioriza, tanto quanto 
possível, a defesa da integridade 
do DNA em vez de gastar energia 

no crescimento e desen-
volvimento corporal. “É 
melhor permanecer pe-
queno e viver mais, por-
que, se investir em cres-
cimento, viverá menos.” 
Dessas pesquisas não 
sai só mais ciência, mas 
também alguns sonhos 
que tomam forma pou-
co a pouco. “No futuro”, 
comentou, “esperamos 
promover o envelheci-
mento saudável”.

As pesquisas de Hoeij-
makers o levaram a criar 
em 2004 a empresa DNA-
ge, adquirida dois anos 
depois pela Pharming 
Group NV, com o propó-
sito de desenvolver me-
dicamentos capazes de 
deter o envelhecimento 
precoce principalmente 
em portadores de sín-
dromes de origem ge-
nética. O primeiro deles 
deve entrar este ano na 
primeira etapa de testes 
em seres humanos, pa-
ra avaliar a segurança de 
uso, depois de apresentar 
resultados satisfatórios 
em camundongos por-
tadores da síndrome 
de Cockayne, uma das 

formas mais comuns de envelhe-
cimento prematuro, contra a qual 
ainda não há remédios.

Hoeijmakers começou a palestra 
falando do início da vida – a fecun-
dação, quando uma célula repro-
dutiva feminina, o óvulo, funde-se 
com uma célula reprodutiva mas-
culina, o espermatozóide. Segue-se 
a multiplicação e diferenciação das 
células que vão formar os músculos, 
o cérebro e todas as outras partes 
do corpo. Em seguida, ele mostrou 
que cada célula contém um núcleo 

– lá estão os 46 cromossomos, es-
truturas formadas por proteínas e 
a molécula do DNA, em forma de 
hélice dupla, feita de apenas quatro 
blocos de construção representados 
pelas letras G, T, C e A. 

“Sempre temos um C oposto a 
um G, considerando cada um dos 
lados da hélice. Se houver um T 
em uma das fi tas, teremos um A 
na fi ta oposta. Então, se tivermos a 
seqüên cia dos blocos em uma das 
fi tas, podemos deduzir a seqüên-
cia dos blocos na fi ta oposta”, disse, 
mostrando em seguida a imagem de 
uma molécula de DNA. Para ilus-
trar a grandiosidade dessa molécu-
la, fez a seguinte comparação: “Se 
imprimíssemos as seqüências dos 
blocos de construção de um único 
núcleo, essa impressão se estende-
ria de São Paulo a Johanesburgo. 

“Se um 
camundongo 
tiver um 
defeito no 
hormônio do 
crescimento, 
ele fi cará 
bem pequeno, 
mas viverá 
muito mais, 
por até 
quatro anos, 
enquanto 
os normais 
vivem apenas 
2,5 anos”
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Se ini   ciássemos sua leitura, letra 
por le tra, levaríamos 11 anos para 
com pletá-la. É uma quantidade de 
informação enorme”.

Hoeijmakers contou que o DNA 
guarda informações sobre qualquer 
ser humano por meio dos blocos 
A, C, T e G, cuja ordem forma “a 
língua de nossos genes”, disse ele, 
sem hesitar em recorrer a outras 
metáforas. “Essa ordem forma 
letras, que formam palavras, que 
representam instruções. Cada ins-
trução equivale a um gene.” O DNA 
humano, por exemplo, contém 25 
mil genes. Ao usar um gene, a célula 
faz uma cópia por meio de uma 
molécula de RNA mensageiro. O 
RNA vai ao citoplasma e é tradu-
zido em proteína. Cada gene, assim, 
carrega instruções para proteínas 
específi cas; algumas delas, as enzi-
mas, podem acelerar uma reação 
química, convertendo glicose em 
energia, por exemplo. Outras pro-
teínas estão relacionadas à divisão 
celular e outras reparam danos do 
DNA. “Todas as funções celulares 
ocorrem através das proteínas codi-
fi cadas no DNA. É dessa forma que 
a vida funciona”, sintetizou.

Hoeijmakers apresentou dois 
fi lmes curtos mostrando como uma 
célula se divide e em seguida con-
cluiu: “O câncer nada mais é que a 
divisão descontrolada das células, 

devido a erros nas instruções con-
tidas nos genes”. Esses erros apare-
cem quando falham os mecanismos 
de reparo das moléculas de DNA, 
igualmente regidos por grupos es-
pecífi cos de proteínas. 

Em um trecho mais denso de sua 
apresentação, o geneticista expôs os 
mecanismos básicos pelos quais a 
molécula de DNA é danifi cada, até 
mesmo perdendo pedaços, abdi-
cando assim de instruções para o 
funcionamento normal do organis-
mo. Algumas proteínas específi cas 
produzidas no citoplasma agem o 
tempo todo como guardiãs do DNA, 
para consertar esses estragos. Às 
vezes, porém, essa vigilância falha: 
é quando surgem doenças genéticas, 
algumas delas inatas. Hoeijmakers 
apresentou três delas. A primeira 
é a xeroderma pigmentosum (XP), 
cujos portadores apresentam uma 
extrema sensibilidade à luz solar. 

“Bastam cinco minutos sob o sol 
para fi carem com a pele completa-
mente queimada”, contou. Defeitos 
em genes de reparo de DNA como 
o XPA e o XPG aumentam em mais 
de 2 mil vezes o risco de câncer de 
pele em portadores de XP. 

Falha no reparo
Outra doença causada por falhas 
em outros genes de reparo de DNA, 
conhecidos pelas siglas XPB, XPD, 

CSA e CSB, é a síndrome de Co-
ckayne, caracterizada por uma ex-
trema sensibilidade à luz, embora 
sem maior incidência de câncer 
de pele, e por sintomas específi -
cos, como problemas neurológi-
cos e musculares e defi ciências no 
crescimento: as crianças com essa 
síndrome vivem em média até os 
12 anos de idade. A terceira doença 
é conhecida pela sigla TTD, de tri-
cotiodistrofi a, marcada igualmente 
por sensibilidade à luz solar, por 
problemas neurológicos, por baixa 
estatura e por um traço peculiar, 
as unhas e cabelos quebradiços. A 
TTD resulta de falhas em outro 
grupo de genes de reparo, os XPB, 
XPD e TTDA.

Depois de estudar bastante os 
genes que causavam essas doenças, 
Hoeijmakers e seu grupo em Roter-
dã provocaram o mesmo defeito 
em camundongos, criando animais 
geneticamente modifi cados, inca-
pazes de produzir uma ou outra 
dessas proteínas que consertam o 
DNA, que se tornaram um modelo 
de estudo para entender melhor 
não só o desenvolvimento dessas 
doenças genéticas em seres huma-
nos como também o envelhecimen-
to. Ele mostrou algumas imagens 
desses animais e impressionou ao 
ressaltar o pêlo acinzentado de 
um camundongo geneticamente 
defi ciente, um sinal de senilidade 
ausente no animal normal. “Provo-
camos nos camundongos a mesma 
mutação presente no paciente com 
TTD – no ponto R722W da proteína 
XPD.” Hoeijmakers contou que ele 
e sua equipe fi caram desapontados 
no início, porque os animais tinham 
pelagem normal, diferentemente 
dos cabelos quebradiços dos seres 
humanos com TTD. Duas semanas 
mais tarde, a pelagem dos animais 
começou a fi car rala e, em mais 
duas semanas, desapareceu com-
pletamente. “Vimos que o mesmo 
defeito no gene XPD também faz 
com que a pelagem dos camundon-
gos fi que quebradiça, assim como 
suas unhas.” 

Os animais com TTD morriam 
precocemente, após viverem em 
média um ano e meio, enquanto 
os animais normais podem viver 
dois anos ou mais. Nos seres huma-
nos, ele lembrou, a doença é ainda 
mais severa e as pessoas morrem 

Hoeijmakers: 
objetivo 

é viver mais, 
com mais 
qualidade 

de vida
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com cerca de 5 anos. Os animais 
apresentaram também uma carac-
terística inesperada: tornavam-se 
grisalhos. “Considerando-se os pa-
cientes humanos, nunca se pensou 
que eles estivessem sofrendo de en-
velhecimento acelerado”, contou o 
geneticista. Ele e sua equipe analisa-
ram todos os órgãos dos animais e 
concluíram que eles estavam, de fato, 
envelhecendo: apresentaram cifose 
e osteoporose, tornaram-se caqué-
ticos e perderam massa muscular. 

Qualidade de vida
Hoeijmakers lembrou que da Idade 
Média para cá, porém, a longevida-
de aumentou o equivalente a 15 mi-
nutos extras para cada hora vivida. 

“Muitas vezes, porém, envelhecer 
implica perda da qualidade de vida”, 
concluiu. “Temos mais anos de vida, 
mas não necessariamente mais vida 
em nossos anos. Na verdade, gosta-
ríamos de permanecer jovens, mas 
ao envelhecermos desen volvemos 
várias doen ças.” O envelhecimento 
pode também ser o resultado de 
uma programação biológica, que 
determinaria o momento de um 
organismo pa rar de funcionar, ou 
de uma catástrofe causada pelo acú-
mulo de erros de todo tipo. 

Hoeijmakers comentou a possi-
bilidade, já colocada em prática, de 
cruzar animais com diferentes tipos 
de defi ciências nos genes de reparo 
de DNA e ver o que acontece. Os 
estudos em laboratório, somados ao 
conhecimento acumu lado sobre o 
envelhecimento humano, oferecem 
algumas respostas e, melhor ainda, 
levantam muitas dúvidas. O geneti-
cista holandês expôs algumas delas: 

“Quais as conexões entre as falhas 
nos mecanismos de reparo de DNA 
e o envelhecimento acelerado? Em 
que medida essas falhas refl etem o 
envelhecimento natural?”.

Os pesquisadores já verifi caram 
que os camundongos mutantes, em 
comparação com os normais, direcio-
nam a energia que seria gasta com o 
crescimento e desenvolvimento para 
manutenção e reparo de DNA – por 
essa razão é que permanecem peque-
nos, como as pessoas acometidas por 
essas síndromes. “A mesma estratégia 
de investimento na manutenção e no 
reparo está relacionada com a longe-
vidade”, disse Hoeijmakers. “Se um 
camundongo tiver um defeito no 

Nos próximos anos o tratamento 
do câncer será feito de forma seme-
lhante à abordagem hoje emprega-
da com sucesso contra a Aids. Não 
haverá uma cura universal, mas um 
leque de terapias desenvolvidas a 
partir do conhecimento genômico 

– pequenas drogas de consumo oral, 
anticorpos que acionam as defesas 
do organismo e vacinas terapêuti-
cas – que deverão ser utilizadas de 
maneira combinada de acordo com 
as particularidades de cada paciente. 
Assim como a Aids deixou de ser si-
nônimo de uma sentença de morte 
imediata e se tornou uma doença 
crônica, controlável em razão da 
adoção do chamado coquetel de 
remédios antivirais, o câncer deverá 
seguir esse mesmo caminho. Isso 

começará a acontecer assim que 
as novas terapias, que estão sendo 
concebidas para atuar de forma 
mais específi ca contra os tumores, 
se mostrem efi cientes e seguras.

Essa é a visão geral do bioquí-
mico Andrew Simpson, diretor 
científi co do Instituto Ludwig de 
Pesquisas sobre o Câncer, em No-
va York, a respeito de como será o 
combate da doença. Simpson, que 
viveu no Brasil durante anos e foi o 
principal coordenador dos projetos 
de seqüenciamento do genoma da 
bactéria Xylella fastidiosa e do Ge-
noma Humano do Câncer-FAPESP, 
fez palestra no dia 8  de junho co-
mo parte da programação cultural 
da exposição Revolução genômica. 
A iniciativa brasileira foi o segundo 

hormônio do crescimento, ele fi ca-
rá bem pequeno, mas viverá muito 
mais, por até quatro anos, enquanto 
os normais vivem apenas 2,5 anos”, 
afi rmou o cientista holandês. Ani-
mais submetidos a dietas limitadas 
a 70% das calorias habituais também 
permanecem pequenos e vivem por 
até quatro anos. O oposto também é 
verdadeiro: animais dotados de uma 
cópia extra do gene do hormônio 
do crescimento crescem mais, mas 
vivem menos. “O fenômeno, então, 
se dá em ambas as direções: se houver 
muito investimento em crescimen-
to, vive-se menos; se, por outro lado, 
houver investimento em manuten-
ção e reparação, vive-se mais e com 
mais saúde.” Ele acredita que esse 
mecanismo, chamado de resposta de 
sobrevivência, pode ser importante 
para promover um envelhecimento 
saudável. “É exatamente isso que 
gostaríamos de fazer.”

Para Hoeijmakers, a lógica do 
envelhecimento começa a se tornar 
mais clara. Fontes externas como 
elementos químicos e radiação fa-
zem o organismo produzir espécies 
reativas de oxigênio que danifi cam 
o DNA e as células. Se não detidos 
pelas defesas do organismo, esses 
danos podem causar mutações e 
anomalias cromossômicas, além de 
iniciar a morte das células, que pro-
vocará o envelhecimento. “Os danos 
ao DNA impõem uma escolha entre 
o envelhecimento e o câncer. Feliz-
mente podemos encontrar agentes 
que reduzem os danos ao DNA”, 
comentou. “Se tivermos sucesso, 
não envelheceremos demais nem 
teremos câncer. No futuro, espera-
mos promover um envelhe cimento 
saudável através da com preensão do 
processo de envelhecimento normal 
permitindo que as pessoas atinjam 
uma idade mais avançada.” ■

Andrew Simpson
Bioquímico diz que genoma humano 
está ajudando a desenvolver um novo leque de terapias 

Marcos Pivetta
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