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acima. O objetivo é deixar a popula-
ção de células da medula um pouco 
mais homogênea um procedimento 
feito em duas horas, durante o pe-
ríodo em que a pessoa estava sendo 
operada para a colocação das pon-
tes. “Assim que termina a cirurgia 
para a revascularização, o cirurgião 
injeta cerca de 140 milhões de cé-
lulas na região indicada.” Durante 
o acompanhamento pós-cirúrgico 
foram feitos diversos exames co-
mo, por exemplo, de ressonância 
magnética para checar a situação 
do coração. 

“Nesse caso, constatamos que 
os pacientes melhoraram e o efeito 
persistiu por 12 meses depois da 
cirurgia. Mas é preciso não se iludir 
porque nesse estudo os pacientes 
também receberam as pontes e a 
melhora era esperada. Não dá para 
saber se as células injetadas real-
mente tiveram infl uência ou se foi 
efeito das pontes.” Krieger ressal-
tou dois pontos importantes como 
saldo do trabalho feito até agora. 
Primeiro, que o procedimento de 
injetar células-tronco durante a ci-
rurgia é seguro. Segundo, exami-
nando cuidadosamente a região do 
coração que recebeu somente as 
células, observou-se um aumento 
da perfusão de sangue na região. 

Ainda que isso não seja uma 
“prova” de que a terapia funciona, 
é um dado encorajador. “Agora se-
rão necessários estudos com maior 
número de pacientes, realizados 
por diferentes instituições, e de um 
modo que chamamos de aleatori-
zado e duplo-cego; ou seja, pacien-
tes com as mesmas características 
serão tratados com as pontes e 
no local onde a ponte não pode 
ser colocada será injetada a célula 
ou não”, disse. Nem o médico que 
fará as avaliações nem o paciente 
saberão naquele momento o que 
foi feito. Somente ao fi nal de 12 
meses de acompanhamento é que 
o código será quebrado e se saberá 
se o tratamento com as células foi 
benéfi co. Este estudo, patrocinado 
pelo Ministério da Saúde, com a 
participação de vários hospitais e 
coordenado pelo InCor, está em 
curso. “Será preciso muita pesquisa 
e paciência para ter certeza de que 
estamos no caminho certo.” No 
momento, Krieger se diz muito 
otimista. Mas cauteloso. ■

Michael Lynch
Geneticista norte-americano mostra a importância 
do acaso no processo evolutivo

Maria Guimarães

Quando se fala em evolução, aquela 
que Charles Darwin trouxe a público 
por volta de 150 anos atrás, o meca-
nismo que salta à mente é a seleção 
natural: a sobrevivência dos mais 
fortes diante de recursos limitados. 
Não é à toa. O nome completo do 
livro que fundou a disciplina em 
1859 é Sobre a origem das espécies 
por meio da seleção natural ou a 
preservação de raças favorecidas na 
luta pela vida. Entrou para a história 
como A origem das espécies. Mas o 
principal da evolução não está aí, 
disse Michael Lynch, da Universi-
dade de Indiana, Estados Unidos, 
na palestra “Genômica e evolução” 

– a última da programação cultural 
da exposição Revolução genômica. 
Adiada por difi culdades na obtenção 
do visto para a entrada de Lynch 
no Brasil, a apresentação ocorreu 
em 4 de agosto, com a exposição do 
Ibirapuera já encerrada, no Centro 
de Estudos do Genoma Humano, na 
Universidade de São Paulo. 

A palestra foi também mais técni-
ca do que boa parte das apresentações 
da agenda cultural que se desenrolou 
ao longo dos últimos meses, um prato 
cheio para os biólogos que lotaram o 
auditório. Em seus estudos, Michael 
Lynch integra evolução, ecologia, ge-
nômica, biologia celular e parasitolo-
gia para entender os mecanismos da 
evolução e como surgiu a complexi-
dade dos genomas que os projetos de 
seqüenciamento hoje revelam.

Para o evolucionista norte-ameri-
cano a seleção natural é uma das qua-
tro forças da evolução, e não neces-
sariamente a mais importante delas. 
Outra é a mutação, que acontece ao 
acaso e é a fonte da variação genética 
sobre a qual a seleção natural age. A 
recombinação, que a cada geração 
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mistura os dois genomas que se en-
contram na fecundação, também é 
aleatória. E a deriva genética é uma 
espécie de sorteio: formas mais raras 
de um gene têm menos chances de 
passar para a geração seguinte, mas, 
se derem sorte, podem se perpetuar 
e até se tornarem comuns. 

Evolução ao acaso não rende 
boas histórias, e são boas histórias 
que até mesmo os biólogos bus-
cam quando tentam explicar como 
a evolução torna determinada es-
pécie mais adaptada ao ambiente 
em que vive. Mas a evolução, pa-
ra o norte-americano, tem que ser 
tratada como ciência, não como 
fi cção. Para isso tem de respeitar o 
procedimento de se testar cenários 
hipotéticos que, se não puderem ser 
refutados, tornam-se aceitos como a 
melhor explicação disponível. “Para 
que possamos entender de fato o 
que acontece na presença da seleção 
natural, temos de entender como se 
dão os processos quando ela não está 
presente”, disse Lynch, que prometeu 
mostrar “uma forma de explicar a 
evolução da arquitetura genômica 
e da estrutura dos genes que não 
invoca nenhum dos processos da 
seleção natural”.

Há 55 anos, disse o palestrante, 
pouco se sabia sobre o DNA. Hoje 
o quadro é muito diferente. “Temos 
o seqüenciamento de aproxima-
damente 500 ou 600 genomas, a 
maioria deles microorganismos”, 
afi rmou, ressaltando que isso não 
signifi ca que se compreenda como a 
evolução deu origem à diversidade 
que povoa o mundo hoje. “O campo 
da genômica comparativa é muito 
importante atualmente, mas biolo-
gia comparativa e biologia evolutiva 
não são a mesma coisa. Eu e outros 
pesquisadores estamos interessados 
em transformar a genômica compa-
rativa em um campo mais explana-
tório da genômica evolutiva.”

Com alguns exemplos, Lynch 
mostrou que basta analisar os ge-
nomas de uma diversidade de orga-
nismos – desde bactérias até pessoas 

– para ver que quase não há relação 
entre a complexidade dos genomas 
e a dos organismos: o material ge-
nético dos paramécios, seres de uma 
única célula, é composto por 45 mil 
genes com instruções para produ-
zir proteínas. Praticamente o dobro 
do número de genes dos seres hu-

manos, embora um paramécio seja 
infi nitamente mais simples do que 
uma pessoa com bilhões de células 
de especialidades diversas. Mesmo 
entre seres multicelulares, não parece 
haver uma correspondência entre 
a complexidade do organismo e o  
número de genes. “Nós, humanos, 
temos entre 20 mil e 25 mil genes, 
dependendo de como são contados. 
O baiacu tem cerca de 50 mil. Muitos 
diriam que seres humanos são mais 
complexos que baiacus, mas não sei 
o que o baiacu pensa disso.”

DNA com enfeites 
Organismos mais complexos não 
têm necessariamente genomas 
maiores, mas tendem a tê-los mais 
ineficazes, cheios do que Lynch 
chama de enfeites: fragmentos de 
DNA que não são traduzidos em 
proteínas e não têm função apa-
rente. Genomas menores, como de 
vírus ou bactérias, são quase intei-
ramente (cerca de 95%) funcionais. 
Em animais e plantas terrestres, por 
exemplo, 1% do material genético 
se traduz em proteínas.

Lynch tenta descobrir o que há 
de especial nos diferentes organis-

mos para dar origem a genomas tão 
diversos. Um aspecto importante é 
que quanto menor um ser vivo, mais 
abundante ele é. Populações de bac-
térias são várias ordens de grandeza 
maiores do que as de elefantes ou de 
baleias. Isso faz com que, em média, 
a biomassa de organismos diferentes 
seja parecida: todas as bactérias de 
uma dada espécie, por exemplo, têm 
juntas a mesma massa de todos os 
elefantes-africanos somados. Essas 
diferenças populacionais acabam por 
ter imensa importância em como a 
evolução age. Em populações mais 
densas, a competição acirrada é palco 
de intensa seleção natural. Popula-
ções pequenas, ao contrário, estão 
mais sujeitas à deriva genética: se 
uma bactéria em milhões sofrer uma 
mutação, um sorteio aleatório tem 
poucas chances de transmitir o gene 
alterado para a próxima geração. Já 
para um grupo de poucas dezenas 
de elefantes as probabilidades são 
bem diferentes.

O tamanho do genoma também 
tem uma relação direta com as forças 
não adaptativas da evolução. Quanto 
maior o material genético, menor a 
taxa de recombinação. Essa relação 

“Organismos 
mais complexos 
nem sempre 
têm genomas 
maiores”, 
disse Lynch
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se explica pelos cromossomos, os 
pacotes em que o DNA se organiza 

– células humanas têm 23 pares deles. 
De maneira geral, genomas maiores 
têm cromossomos maiores, e não um 
número maior deles. Como cada par 
de cromossomos só troca material 
genético em um ponto a cada divi-
são – um evento de recombinação 

–, cromossomos maiores em vez de 
mais numerosos limitam a possibili-
dade de permutas. “Isso é importante 
porque espécies que têm alta taxa 
de recombinação quebram as com-
binações de genes, permitindo que 
a seleção opere individualmente em 
cada gene”, explicou, demonstrando 
que a seleção natural age com mais 
efi ciência em genomas menores. 

O trabalho feito no laboratório 
de Lynch indica também que, quan-
to maior o genoma, mais mutações 
acontecem. Simplesmente há mais 
espaço para erros de cópia. Além 
disso, o DNA de organismos com 
gerações mais curtas também tem 
mais chances de sofrer mutações. 
E espécies multicelulares têm uma 
particularidade: óvulos estão prontos 
desde o nascimento, enquanto esper-
matozóides estão sempre se forman-
do. “Nós do sexo masculino somos 
a fonte de quase todas as mutações 
da espécie humana, pois ocorrem ao 
menos 3 mil divisões celulares. Por 
exemplo, considerando-se um pai na 
casa dos 50 anos, seu fi lho será um 
mutante e tanto. Eu tenho um fi lho 
de 10 anos, e sou cinqüentão. Apa-
rentemente, ele está bem...”. Como a 
maior parte das mutações tem efeito 
negativo, abre-se aí espaço para a 
seleção natural agir.

Há mecanismos de reparo que 
corrigem erros na duplicação do 
DNA a cada divisão celular. Mas até 
esses são, segundo Lynch, menos 
efi cientes nos eucariontes – orga-
nismos com organização celular 
mais complexa, em que o material 
genético está empacotado dentro 
de um núcleo – do que nos proca-
riontes. Aparentemente, ao longo da 
evolução o próprio mecanismo de 
replicação do genoma sofreu mu-
tações e se tornou menos efi ciente 
em organismos multicelulares. Mais 
uma vez, Lynch usa a genética de 
populações para explicar por quê: “A 
desvantagem dos alelos mutadores é 
muito pequena, o que signifi ca que 
a seleção natural não pode impedir 

que ocorram, a não ser que o tama-
nho da população seja enorme”. E 
mais – quanto mais complexo um 
organismo, mais fácil é acumular 
mutações no sistema de reparo.

Genes enxutos
Comparar os genes de procariontes 
e eucariontes dá indícios de onde 
vêm as diferenças entre a efi ciên-
cia de replicação desses genomas. 
Lynch mostrou que nos procarion-
tes os genes são enxutos e simples: 
trechos de DNA com indicações 
para fazer proteínas, fl anqueados 
por fragmentos que regulam a ação 
daquele gene. Já nos eucariontes a 
história é outra. Cada gene é en-
tremeado por trechos que não têm 
função – os íntrons, que ele chama 
de enfeites –, o que torna o proces-
so de fazer proteínas um exercício 
de colagem, com mais espaço para 
erros e variações. “Não sei como é 
no Brasil, mas nos EUA temos um 
movimento chamado Design Inte-
ligente, antigamente chamado cria-
cionismo, mas a estrutura genética 
das células eucariontes é um belo 
exemplo de design não inteligente. 
Nossos genes estão divididos em 
pedaços, os trechos de DNA codi-
fi cante são ilhas em um oceano de 
DNA intrônico”, brincou. Facilita 
o trabalho das mutações, que têm 
inúmeros alvos onde podem agir na 
surdina. Quanto mais complexo um 
organismo, ressaltou, com diferen-
tes tipos de células, maior o espaço 
para que mutações se acumulem.

Por isso os enfeites são essen-
ciais na evolução: “É importante 

lembrar que, se queremos entender 
a arquitetura evolutiva dos genes e 
sua complexidade, temos de con-
siderar as mutações associadas à 
incorporação de adornos”. Como 
esses acréscimos genéticos não têm 
função, as mutações nesses trechos 
podem passar despercebidas, exceto 
se interferirem no funcionamento 
dos genes próximos. 

O maior problema de estudar 
genômica comparativa é que os 
pesquisadores formulam uma teo-
ria sobre como a diversidade surgiu, 
mas não têm como testá-la nos mol-
des científi cos. “Não teremos dados 
independentes até que realmente 
encontremos vida em Marte ou em 
outros planetas”, explicou. Enquanto 
isso não acontece, ele estuda o DNA 
mitocondrial. E explica a opção: “As 
mitocôndrias, que são a usina de for-
ça das células eucariontes, têm um 
genoma independente, que surgiu da 
colonização de uma protobactéria há 
uns 3 bilhões de anos”. Assim como 
as bactérias, as mitocôndrias têm um 
genoma conciso e inteiramente co-
difi cante, sem adornos. Ao comparar 
o genoma mitocondrial de plantas 
com o de animais, Lynch mostrou 
altas taxas de mutação no DNA das 
mitocôndrias dos animais, e não nas 
das plantas. “Não sabemos por que 
isso ocorre, mas o DNA com a maior 
taxa de mutação nas células animais 
é o DNA mitocondrial, maior até 
mesmo do que no genoma nuclear. 
O DNA com menos mutações está 
nas mitocôndrias de plantas.”

Outro foco dos estudos de Lynch 
são os elementos de transposição, 
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Alan Templeton
Biólogo evolucionista afi rma que o homem deixou a África 
três vezes, a primeira delas há quase 2 milhões de anos

Marcos Pivetta

Costuma-se afirmar que o momento- 
chave do surgimento dos humanos 
ocorreu há cerca de 100 mil anos, 
quando apareceram os traços ana-
tômicos comumente associados ao 
homem moderno. Em sua primei-
ra palestra dentro da programação 
cultural paralela à mostra Revolução 
genômica, proferida no dia 29 de 
março (ver reportagem sobre a se-
gunda palestra na página 19), o bió-
logo evolucionista Alan Templeton, 
da Universidade Washington, em 
Saint Louis, Missouri, refutou essa 
idéia amplamente difundida e disse 
que o processo teve origens mui-
to mais remotas. “Se analisarmos 
somente algumas características 

trechos de DNA que se duplicam e 
podem se espalhar por todo o ge-
noma – no genoma humano eles 
são 70% do material genético. “O 
elemento mais comum no genoma 
humano é o elemento Alu. Se um 
explorador de outra galáxia chegas-
se à Terra e seqüenciasse o genoma 
humano, encontraria o elemento 
Alu e teria de concluir que isso é o 
que nos faz humanos.”

Mas mesmo que o genoma de 
animais pareça infl ado em compa-
ração ao das bactérias, estudos sobre 
a evolução da arquitetura genômica 
indicam que o genoma dos mamí-
feros vem diminuindo ao longo do 
tempo. Há 100 milhões de anos, o 
genoma médio de um mamífero 
tinha 6 bilhões de pares de bases. O 
genoma humano atual tem metade 
disso. “Se economizássemos e fi zés-
semos o seqüenciamento somente 
daqui a 15 milhões de anos, nosso 
genoma teria um terço do tamanho”, 
afi rmou. Para explicar esse fenôme-
no é preciso recorrer à geologia, à 
história do planeta. No limite entre 
os períodos Cretáceo e Terciário se 
extinguiram os dinossauros e co-
meçou a era dos mamíferos, que se 
tornaram bem maiores do que seus 
ancestrais. O Eoceno, em seguida, 
trouxe um período mais quente no 
qual, segundo Lynch, havia plantas 
até nas regiões polares e os mamí-
feros se disseminaram por todo o 
planeta. Vem daí a hipótese para ex-
plicar o encolhimento dos genomas 
nos últimos 40 milhões de anos: as 
populações se tornaram maiores e 
a seleção natural, em conseqüência, 
mais efi ciente. “Acho isso muito in-
teressante, pois pensamos na paleon-
tologia e na evolução do genoma co-
mo áreas completamente diferentes 
no campo da biologia evolutiva. Há 
razões para que as relacionemos.”

Para Lynch, a seleção natural é um 
mecanismo evolutivo importante. 
Mas é sobretudo o acaso – na forma 
de mutações genéticas e mortandade 
causada por catástrofes ambientais, 
por exemplo – que determina a com-
plexidade do genoma. “Resumindo, 
o ambiente genético populacional 
das espécies realmente dita que tipo 
de evolução pode ou não ocorrer.” É 
a capacidade da seleção natural de 
tirar vantagem das diferentes arqui-
teturas genômicas que dá origem ao 
processo evolutivo. ■

Templeton: 
o verdadeiro 
nascimento 
do homem 
se deu há 
1,9 milhão de 
anos, muito 
antes do que 
se pensa 

anatômicas modernas (sur     gidas 
há 100 mil anos), veremos que elas 
são relativamente triviais quando 
comparadas ao que estava ocorren-
do muito tempo antes”, opinou o 
especialista em genética evolutiva 
e de populações. Para ele, o verda-
deiro nascimento do homem se deu 
aproximadamente 1,9 milhão de 
anos atrás. 

Nesse ponto da história evo-
lutiva, argumentou Templeton, 
afl oraram as diferenças que mar-
caram a divisão entre os homens e 
os outros primatas, como os chim-
panzés e gorilas. Os hominídeos 
experimentaram então uma série 
de mudanças capitais, segundo o 
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