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Comparação do genoma de primatas 

reforça a influência das retrocópias na 

diversificação de espécies e de indivíduos

ciência GENÉTICA y
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G
enes conhecidos como retrocópias, que geram 
cópias de si mesmos e se instalam em outros ge-
nes, devem ter contribuído para o surgimento de 
novas espécies de primatas, a partir de ancestrais 
comuns, e para a diferenciação entre os indivíduos 

de cada espécie. Resultado do trabalho de geneticistas do Bra-
sil e dos Estados Unidos, que compararam o genoma de seis 
espécies de primatas, incluindo o do ser humano, a conclusão 
reforça o papel desse tipo de gene na adaptação e na evolução 
dos seres vivos. De modo mais amplo, as retrocópias deixam 
de ser vistas como exóticas ou inúteis, como até há poucos 
anos, e se mostram como um mecanismo relevante de reno-
vação e de regulação do genoma, o conjunto de genes de um 
organismo. As dezenas ou centenas de cópias estabelecidas 
em vários cromossomos, as estruturas que abrigam os genes, 
agora são vistas como um possível mecanismo de segurança 
de informações essenciais à sobrevivência.

“Algumas retrocópias são como fósseis gênicos, que podem 
conter trechos de DNA que, na época em que surgiram en-

diferenças
que fazem as
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GEnEs Em movimEnto 

A figura acima relaciona os 

pontos de origem e destino 

das 8 mil retrocópias nos 

24 cromossomos humanos. 

Cada linha colorida 

representa um gene, 

copiado em seu 

cromossomo de origem,  

da mesma cor. As cópias 

– ou retrocópias – se 

espalham e se instalam em 

outros cromossomos, de 

cores diferentes. Abaixo, 

um sagui, uma das espécie  s 

de primatas cujo genoma 

foi examinado

tre os primatas, há cerca de 60 milhões de 
anos, eram ativos e hoje não são mais”, 

explica o cientista molecular Pedro 
Galante, coordenador do laborató-

rio de bioinformática do Instituto 
de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, que 
trabalha na formulação e na ve-
rificação de hipóteses sobre as 
possíveis origens e funções das 
retrocópias no genoma humano. 

As conclusões agora são deba-
tidas de modo pacífico, como em 
um seminário internacional sobre 
genômica e câncer realizado em 

junho em São Paulo, mas nem sem-
pre foi assim. Na década de 1940 a 

geneticista norte-americana Barbara 
McClintock causou alvoroço ao mos-

trar que elementos móveis do genoma 
então chamados genes saltadores, um con-

ceito inconcebível na época, eram os respon-
sáveis pela variação de cor nos grãos de milho. 

Ao compararem o genoma de primatas, Galante 
e Fábio Navarro, atualmente em pós-doutorado 
na Universidade Yale, Estados Unidos, verifica-
ram que as retrocópias ocupam 45% do genoma 
de seres humanos, chimpanzés e gorilas. Em 
seguida, eles concluíram que cerca de metade 
desses elementos móveis encontrados nas seis 
espécies examinadas deve ter se originado nos 
primeiros tempos da evolução dos primatas, que 
começaram a formar espécies próprias há cerca 
de 90 milhões de anos. 

Galante e Navarro identificaram 154 retrocó-
pias potencialmente funcionais e comuns entre 
as seis espécies, o que não surpreendeu, já que 
se trata de uma mesma linhagem evolutiva. Mais 
interessante foi ver as retrocópias únicas de cada 
espécie, embora suas funções ainda sejam pouco 
conhecidas. O ser humano tem 127 retrocópias 
únicas; o gorila, 215; o Rhesus, 1.623; e o sagui, 
3.978, como detalhado em um artigo publicado 
em 2015 na Genome Biology and Evolution. 

Para que as informações fossem úteis também 
para outros pesquisadores, eles montaram a ba-
se on-line de acesso aberto RCPedia (bioinfo.
mochsl.org.br/rcpedia), no ar desde 2013. Em 
2014 uma equipe da Universidade Adam Mic-
kiewicz, da Polônia, lançou a RetrogeneDB (re-
trogenedb.amu.edu.pl), uma base com informa-
ções sobre retrocópias de 62 espécies, incluindo 
insetos, aves e anfíbios.



Parte das diferenças entre os seres humanos 
agora é atribuída a esse mecanismo de reformu-
lação do genoma. Em um trabalho publicado em 
2013 na PLOS Genetics, equipes do Sírio-Libanês, 
da Universidade de Indiana, Estados Unidos, do 
A.C. Camargo Cancer Center e da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte compararam 
o genoma de 17 indivíduos escolhidos na base 
1000 Genomes Project e concluíram que havia 
91 retrocópias de 11 genes diferentes entre duas 
pessoas quaisquer, em média; o genoma de duas 
pessoas tem em média 105 genes diferentes. Em 
um estudo mais amplo, a equipe paulista anali-
sou o genoma de 2.557 pessoas de 26 popula-

ções de várias partes do mundo e 
detectou variações também en-
tre populações. Os habitantes do 
interior da África apresentaram 
retrocópias únicas, diferentes das 
dos europeus.

indEpEndEntEs dos pais
 “As retrocópias representam um 
processo aleatório e individual de 
reformatação do genoma”, afirma 
Galante. Reforçando essa conclu-
são, em um artigo publicado em 
março deste ano na Genome Re-
search, Francesco Carelli e outros 
pesquisadores da Universidade 
de Lausanne, na Suíça, argumen-
taram que as retrocópias, embo-
ra se expressem inicialmente nas 
células germinativas – esperma-
tozoides e óvulos –, podem se ins-
talar e se diversificar em células 

somáticas, que formam os tecidos dos seres vi-
vos. Além disso, podem assumir novas funções, 
tão complexas quanto as dos genes parentais dos 
quais se originaram. Desse modo, argumentam 
os especialistas suíços, os genes parentais pode-
riam ser perdidos sem prejuízo para o organismo 
que formaram.

As retrocópias são geradas diretamente a partir 
dos RNAs mensageiros copiados para uma ver-
são equivalente de DNA, que podem se instalar 
em outros genes, induzindo a produção de pro-
teínas diferentes das que eram produzidas an-
tes de sua chegada. Os geneticistas reconhecem 
o gene intrometido porque, diferentemente de 
sua versão original e dos genes comuns, ele não 
contém trechos que não induzem a formação de 
proteínas, os chamados íntrons. As retrocópias 
eram conhecidas como pseudogenes exatamente 
porque não contêm íntrons e nem sempre ativam 
o processo de produção de proteínas que vão 
formar os seres vivos. 

Agora as retrocópias são vistas até mesmo co-
mo “essenciais para a continuidade de uma es-

antes vistas 
como inócuas, 
as retrocópias 
podem intervir 
na formação   
da rede de 
neurônios e no 
comportamento 
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o gene GApdh,  
que participa do 

metabolismo  
de carboidrato:  
50 retrocópias 

Gorila: 215 
retrocópias 
únicas
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pécie”, defende Galante. Como exemplo, ele cita 
o gene PTEN, que gera uma proteína capaz de 
deter o crescimento de tumores. A ação desse 
gene pode ser reduzida por meio de moléculas 
conhecidas como microRNAs, que aderem a ele 
e reduzem sua ação. O PTENP1, uma retrocópia 
do PTEN, capta parte dos microRNAs e, desse 
modo, o PTEN pode cumprir sua função de im-
pedir o crescimento de células anormais. 

A equipe do Sírio-Libanês está trabalhando 
em um caso semelhante. “Descobrimos um gene 
relacionado à proliferação celular cuja retrocópia 
funciona do mesmo modo que o PTENP1, refor-

çando a hipótese de que as retrocópias consti-
tuem um mecanismo de regulação ge-

nômica”, diz ele. O efeito também 
pode ser o inverso. Em geral as 

retrocópias estão bloquea-
das por meio de um me-

canismo conhecido como 
metilação. Se perdem a 
trava e se tornam ativas, 
as retrocópias podem 
alterar o funcionamen-
to dos genes em que se 
instalaram e causar mu-

tações que poderiam fa-
vorecer o crescimento de 

células tumorais.
A hipótese de funcionar co-

mo um sistema de segurança de 
informações relevantes ajuda a en-

tender o aparente exagero de haver cerca 
de 200 cópias, espalhadas em todos os cromos-
somos, da retrocópia conhecida como RPL21, 
que forma os ribossomos, as estruturas respon-
sáveis pela produção de proteínas essenciais a 
qualquer ser vivo. 

projeto
retrocópias: origens, polimorfismos e variações somáticas (nº 
2012/24731-1); Modalidade Jovens pesquisadores em Centros 
Emergentes; Pesquisador responsável pedro Alexandre favoretto 
Galante (Instituto de Ensino e pesquisa do hospital Sírio-libanês); 
Investimento r$ 843.619,40.
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o rpl21, o gene 
mais retrocopiado 

nos primatas: cerca 
de 200 cópias em 

cada espécie

o gene polh, de reparo 
do dNA: apenas uma 

cópia. mutações no 
gene original estão 

associadas ao 
xeroderma pigmentoso

Os representantes do grupo de retrocópias 
conhecido como Alu são cinco vezes meno-

res que um gene comum, e abundantes, 
com 1 milhão de cópias no genoma, o 

equivalente a 11% do DNA humano. In-
versamente, os representantes da fa-
mília de retrocópias conhecida como 
LINE-1 são em média quatro vezes 
mais extensos que os genes comuns 
e ocupam cerca de 20% do genoma 
humano. São peculiares também 
porque conseguem agir de modo 

independente, sem precisarem de 
RNAs, por possuir dois trechos que 

permitem sua duplicação. 
Dois geneticistas brasileiros, Alysson 

Muotri, da Universidade da Califórnia em 
San Diego, e Maria Carolina Marchetto, do 

Instituto Salk, em La Jolla, ambas nos Estados 
Unidos, apresentaram em 2010 na Nature a pro-
teína responsável pelo controle da atividade do 
LINE-1, bastante expresso em células-tronco e 
ligado à formação de neurônios e, quando des-
regulado, a distúrbios mentais como esquizo-
frenia e autismo. O trabalho continua. “Estamos 
criando modelos animais e humanos nos quais 
esses genes são silenciados ou superexpressos 
para ver como eles afetam as redes nervosas e 
o comportamento”, explica Muotri. De acordo 
com um estudo da Universidade de Utah, Estados 
Unidos, publicado em maio de 2016 na Mobile 
DNA, as 124 mutações no LINE-1 já identificadas 
poderiam resultar em doenças genéticas.

Os especialistas nesse tipo de gene saltador 
aguardam com ansiedade a liberação dos dados 
de grandes projetos internacionais comparati-
vos de genes expressos em vários tecidos – um 
deles com amostras de 450 pessoas, outro com 
1.500 – na esperança de esclarecerem um pouco 
mais sobre os trechos do DNA antes vistos como 
parasitas ou inócuos. n


