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O termo gene foi proposto para explicar os fatores propostos
por Gregor Johann Mendel e a herança biológica. Aspectos
como a consolidação do DNA como o material genético e
seu modelo em dupla hélice mudaram a forma de ver o gene,
causando intensos debates sobre seu significado. Neste artigo o autor discute marcos na Genética ao longo dos últimos
cem anos que conduziram tal discussão, e como o projeto
Genoma Humano ajudou a aquecer ainda mais o debate.
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Motivação
A Genética faz parte do currículo do ensino
fundamental e médio e dos cursos das áreas
das ciências da vida no ensino superior, no
entanto, a compreensão dos estudantes, a
respeito de conceitos genéticos, principalmente no ensino médio, é limitada. A dificuldade em se conceituar o gene para além
de metáforas, como elemento que contribui
para o desenvolvimento do ser biológico,
acaba por atrapalhar a comunicação entre
aluno e professor. Observa-se que o aluno do
ensino médio tem dificuldade em associar o
conceito de gene com a molécula do DNA
e, principalmente, em assimilar as regras de
segregação genética dentro de um contexto
molecular.
Neste artigo, o conceito de gene é trabalhado
dentro de uma perspectiva histórica, focando
nos avanços científicos que impuseram uma
constante atualização conceitual e na sua delimitação molecular. A perspectiva histórica,
para o entendimento de marcos científicos
que impactaram o conhecimento do papel
do gene no funcionamento do organismo
biológico pode ajudar a compreensão dos
conceitos de Genética tratados no ensino
fundamental e médio.

O gene,
um conceito
em construção
Desde a antiguidade a herança biológica era
entendida como uma mistura de características dos pais. Darwin, por exemplo, sugeriu a hipótese da pangênese, que previa que
minúsculas partículas geradas nas diversas
partes do corpo se reuniriam para compor o
sêmen. Por outro lado, Mendel mostrou, em
seus experimentos, que a herança biológica
era particulada, consistindo de fatores unitários transmitidos pelos pais. Gregor Mendel
era um monge austríaco que passou muito tempo pesquisando experimentalmente
os padrões que governavam a formação e o
desenvolvimento de híbridos, especialmente
sobre como as características morfológicas
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de ervilhas do gênero Pisum eram herdadas ao longo das gerações. As observações
de Mendel resultaram na base da Genética
Clássica que conhecemos.
Ao se falar em genes, a primeira ideia que
vem à cabeça de quem já assistiu aulas de
genética são os fatores hereditários propostos por Mendel, representados pelas letras
A, quando o fator é dominante e a, quando
recessivo. As plantas híbridas de ervilha por
ele estudadas possuíam dois fatores, AA ou
aa, quando homozigóticas ou Aa, quando
heterozigóticas.
Apesar de muitos considerarem que os fatores hereditários de Mendel seriam determinados pelo que conhecemos hoje como genes, não foi ele quem cunhou o termo, mas o
botânico dinamarquês Wilhelm Johannsen.
Ele usou o termo gene para definir a unidade
hereditária de Mendel, e cunhou o termo genótipo, que seria o conjunto de genes em um
gameta. Johanssen também criou o termo
fenótipo se referindo aos aspectos morfológicos de um indivíduo, facilmente observáveis
e mensuráveis. Ele propôs que o genótipo,
o componente genético, afetaria de alguma
forma o fenótipo, garantindo sua manutenção ao longo das gerações. Para os primeiros
mendelistas o gene era a unidade e herança.

Thomas Morgan
e o colar de genes
Na virada do século dezenove ao vinte, o
gene era uma unidade hipotética, em um
conjunto de caracteres que eram herdados
na progênie. Na esteira da descoberta dos
cromossomas sexuais por Nettie Stevens em
1905, Thomas Morgan, um dos pioneiros no
estudo genético de moscas, mostrou que os
traços fenotípicos poderiam estar associados
de alguma forma, como se ligados fisicamente. Depois de anos trabalhando com as
frequências de permutação entre caracteres
hereditários, o grupo de Morgan concluiu
que os genes, localizavam-se de forma linear
nos cromossomos, como um colar de contas.
Os resultados consolidavam a jovem teoria
cromossômica da herança, postulada anos

Thomas Hunt Morgan
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antes por Walter Sutton e Theodor Boveri,
e corroborada por Calvin e Bridges em 1916.
Até então os cromossomos eram apenas corpúsculos que poderiam ser coloridos com
corantes específicos, localizam-se no núcleo
e eram ricos em ácidos nucleicos e proteínas.
A teoria cromossômica colocou-os no centro
da atenção. Eram esses cromossomos que,
quando recombinados durante a formação
dos gametas, misturavam genes dos pais, gerando variabilidade genética na prole.

Carl A. Gist, Public domain, através da wiki Wikimedia Commons

Pensando o gene
quimicamente
A nova geração de pesquisadores surgida
na primeira metade do século XX apostava
em novas abordagens experimentais para a
biologia com forte influência na física e na
química. Nesse ambiente, a ideia de uma molécula representar o gene era muito apropriada. Dois estudos dos anos 1940 marcaram
essa onda de materialização química do gene.
O primeiro deles foi conduzido por George
Beadle e Edward Tatum, que geraram uma
série de mutantes em Neurospora crassa com
o uso de raios X. Eles conseguiram correlacionar as mutações obtidas, com a ausência
de enzimas que causavam deficiência nutricional no fungo. Como as mutações eram
herdáveis, assim como a ausência da enzima,
deveria haver uma relação estreita entre o
gene e a enzima, mais especificamente, propuseram que o papel do gene era determinar
a síntese de uma enzima. A hipótese ficou
conhecida como um gene - uma enzima.
Apesar da fama, o trabalho da dupla apenas
confirmou o trabalho pioneiro de Archibald
Garrod, que chegou à mesma conclusão estudando doenças genéticas humanas. Juntos, eles mostraram que alterações genéticas
podem estar relacionadas à ausência de enzimas específicas. Mais tarde, o estudo da
estrutura química das proteínas demonstrou
que as proteínas poderiam ser formadas por
mais do que uma subunidade e a hipótese
para o papel funcional do gene passou a ser
um gene-um polipeptídio.
O segundo estudo que marcou a biologia nos
anos 1940 mostrava a natureza química do

próprio gene, e foi inspirado nas pesquisas
do inglês Frederick Griffith. As descobertas
de Griffith sobre o princípio transformante,
anos antes (1928), mostraram que era possível transformar uma bactéria aumentando
sua virulência, isto é, a capacidade de produzir doença. Ele mostrou que um extrato de
bactérias virulentas, mortas por calor, poderia tornar virulentas bactérias até então incapazes de provocar doença. Alguns anos mais
tarde, em um experimento clássico, Avery,
MacLeod e McCarty, avançaram no modelo
experimental de Griffith e mostraram que
era possível transferir características genéticas apenas com moléculas de ácido desoxirribonucleico. No entanto, a comunidade científica ficou reticente. Foi preciso mais alguns
anos, e evidências experimentais de outros
grupos de pesquisa, para que a nova ideia
fosse finalmente assimilada: os genes eram
feitos de DNA.

Hélices, intrigas
e radiografias
Depois da segunda guerra mundial, os velhos
radares que garantiram a defesa da Inglaterra
não eram mais necessários e foram doados às
universidades. O equipamento mostrou-se
ideal para montar Difratômetros de Raios-X. Apesar do nome pomposo, o aparelho
não passa de um tubo de raios catódicos
(aqueles de televisão antiga e de radares também) onde uma amostra cristalina de material biológico é bombardeada com Raios-X,
revelando sua natureza atômica mais íntima.
Foi nessa época que começou a florescer uma
nova área de investigação, a Biologia Molecular. Naquela época eram estudados os mais
diversos materiais biológicos, como celulose,
amido, proteínas e também ácidos nucleicos.
O novo campo estudava como era a estrutura
das moléculas biológicas e como elas funcionavam.
Diversos pesquisadores dedicaram-se a investigar um tipo específico de ácido nucleico,
o ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente
DNA, seu nome mais popular. Dentre esses,
James Watson e Francis Crick, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, vieram a se
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tornar mundialmente famosos como aqueles
que propuseram a estrutura em dupla hélice
do DNA. Outros pesquisadores como Maurice Wilkins e Rosalind Franklin também
contribuíram de forma fundamental nessa
busca pela estrutura do DNA, apesar de até
hoje serem tratados como coadjuvantes na
descoberta. Todos publicaram as descobertas no mesmo número da conceituada revista
inglesa Nature, mas somente Watson e Crick
ficaram famosos. Talvez o fato de que Crick
fosse físico, enquanto Watson era um jovem
zoólogo, tenha fornecido a pimenta necessária para que eles fossem além da descrição
estrutural da famosa dupla fita do DNA. Foram eles que sugeriram como a estrutura peculiar poderia ser responsável por replicar o
próprio conteúdo genético, além de servir de
molde para a síntese de proteínas, o assunto
que naquela época era o que importava para
a biologia.
A história indaga sobre a forma pela qual
Watson e Crick conseguiram inspiração para
propor a dupla fita do DNA: inicialmente
obtendo acesso às radiografias de Rosalind; e
também acesso às descobertas de Linus Pauling, um químico renomado que pesquisava
sobre a estrutura do DNA do outro lado do
oceano, nos Estados Unidos. O filho de Pauling, Peter Pauling, trabalhava no laboratório
de Watson e Crick e teria mostrado cartas
de seu pai com importantes achados sobre
a estrutura do DNA. As cartas de Pauling
continham informações técnicas que Watson e Crick souberam utilizar de forma magistral, mesmo que questionável, para propor
o modelo do DNA. O legado de Watson e
Crick não se limitou a um modelo físico da
dupla fita, mas também incluiu a proposição
de uma lógica mecanística para a replicação
do DNA.
Alguns anos mais tarde, Watson e Crick esquematizaram o fluxo de informação genética na célula por meio de um esquema que
ficou conhecido como o dogma central da
biologia molecular. O gene é feito de DNA,
uma molécula que pode ser facilmente duplicada e que se expressa na forma de proteínas
que são codificadas na sequência de bases
nucleotídicas.
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Lactose e bactérias,
enfim um modelo
gênico regulatório
O dogma central proposto por Crick (Box 1)
passou a ser referência à medida que o tripé:
replicação, transcrição e tradução, passou a
ser caracterizado bioquimicamente. O dogma central serviu como base de uma nova
forma de enxergar o fluxo de informação
dentro da célula. O DNA, sede do genótipo, é expresso dando origem a um fenótipo.
Mas, poderia esse fenótipo ser modulado
pelo ambiente? A resposta veio com um grupo de microbiologistas franceses, liderado
por François Jacob e Jacques Monod, que
começou a investigar a indução do fenótipo
lac+, que possibilitava às bactérias responder
à presença, e sobreviver, a partir do açúcar do
leite, a lactose, como única fonte de carbono.
A enzima lactase (ou β-galactosidade) cliva a lactose e permite à bactéria Escherichia
coli conseguir sobreviver em meio de cultura dispondo apenas de lactose como fonte
de açúcar. A enzima, associada ao chamado
fenótipo lac+, está codificada no genoma da
bactéria, mas é produzida somente quando
necessário (isto é, quando glicose não está
disponível no meio). Jacob e Monod investigaram esse fenômeno e, depois de diversos anos de pesquisa, propuseram o modelo
genético baseado no operon, uma unidade
formada por genes que são funcionalmente
relacionados. No caso do operon lac, as três
enzimas produzidas para o metabolismo da
lactose são controladas a partir de um único
regulador. O regulador, uma proteína, liga-se fisicamente ao DNA, na região operadora, e impede a transcrição dos três genes
envolvidos na via metabólica de degradação
da lactose. O regulador pode controlar vários genes, que são transcritos como uma
única unidade transcricional, isto é, um único RNAm. A região operadora controla a
transcrição respondendo à presença de uma
proteína reguladora. A associação física da
proteína reguladora com a região operadora
bloqueava a síntese do RNA e, consequentemente, da enzima lactase.
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Um Dogma por Acaso
Entre os pensadores de sua geração, Francis Crick destacou-se pela genialidade. É dele a
ideia do Dogma Central, um esquema que mostrava o fluxo de informação na célula. Como
podemos observar no texto do próprio Crick de 1956, ele já previa que a informação genética
fluía do DNA para as proteínas passando, ou não pelo RNA. Por outro lado, o fluxo contrário
(de proteína para DNA) não acontecia. À época não se sabia a real participação do RNA como
intermediário, por isso a conexão direta DNA-proteína. Mais tarde, com a demonstração da
existência do RNA mensageiro (RNAm), o dogma foi atualizado. Fora isso, o esquema continua válido até hoje. Ele inclui até um fluxo de informação alternativo do RNA para o DNA
previsto a época sem qualquer evidencia experimental, mas a comprovação foi mostrada anos
mais tarde. Hoje se diria que Crick lacrou com esse dogma. Outro aspecto curioso de Crick foi
ter chamado seu esquema de dogma. Na ciência não existem dogmas, que são verdades que
não podem ser invalidadas. Anos mais tarde ele mesmo comentou que usou o termo apenas
por ênfase, por brincadeira, para chamar a atenção de “um fato que apesar de ainda não ter
sido totalmente amparado experimentalmente, tinha tudo para estar certo”. Por isso, em
respeito a Crick, continuamos a mencionar a expressão como o Dogma Central da Biologia
Molecular.

O modelo deu a Jacob e Monod o prêmio
Nobel em 1966, e passou a ser considerado
como o paradigma da regulação gênica. Eles
haviam introduzido novos conceitos para
elaborar um modelo regulado da expressão de
genes: composto por genes estruturais, que
codificam as enzimas envolvidas no meta-

bolismo da lactose e por genes regulatórios,
que controlavam a expressão dos genes estruturais. O modelo do operon Lac continua
sendo um modelo muito útil e didático para
se entender a regulação gênica, e serve para
explicar grande parte dos circuitos regulatórios bacterianos.
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O paradigma do operon Lac explicava como
proteínas controlavam o funcionamento de
genes, ligando-se a trechos específicos da molécula de DNA. Os genes são representados
ao longo do DNA como se fossem caixinhas
sobre uma linha sólida. Proteínas ou fatores
proteicos controlam os genes ligando-se a
regiões específicas do DNA. Resumindo, até
aquela época os genes eram considerados trechos delimitados, dispostos sequencialmen-

te sobre uma molécula de DNA, que vem a
ser considerado o componente genético do
cromossomo. Por serem compatíveis com o
modelo de colar de contas de Thomas Morgan, foram logo aceitas por grande parte dos
investigadores. Aparentemente estava tudo
resolvido: os genes haviam sido materializados na forma de moléculas de DNA; expressavam-se na forma de proteínas que, por sua
vez, poderiam regular o próprio DNA.

Figura 1.

Um dos legados de Jacob e Monod foi a
noção de que havia um RNA mensageiro
(RNAm), produzido pela ação de uma RNA
polimerase e controlado por uma horda de
proteínas reguladoras. Uma vez produzido,
o destino era o transporte para o ribossomo
onde servia de molde para síntese proteica.
O RNA era o mensageiro da informação genética contida no DNA, uma mera cópia de
um trecho específico de DNA.
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Em eucariotos, o modelo do operon serve
apenas como referência, como base da interação proteína-DNA, e como essa interação
pode controlar os processos de transcrição.
Por outro lado, modelo regulatório do operon, baseado na interação de fatores regulatórios e DNA, é muito simplista para explicar
modelos regulatórios complexos como os observados em eucariotos.

Esquema atribuído a
François Jacob que descreve
o operon Lac. Os genes
estruturais de um operon
são representados dispostos
sequencialmente ao longo
do cromossomo bacteriano
(SG1, SG2), precedidos pela
sequência operadora (op),
local em que a molécula
repressora pode se ligar. Se o
repressor não estiver ligado ao
operador, a transcrição ocorre
normalmente, produzindo um
RNA policistônico, ou seja, um
único RNA mensageiro para
todos os genes do operon.
Na sequência, as proteínas
relacionadas ao metabolismo da
lactose podem ser traduzidas e
a lactose utilizada como fonte
de carbono. O repressor é
codificado pelo gene regulador
(RG), não contíguo ao operador.
Adaptado de Watson, 2014.
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O gene
interrompido
Na década de 1970, a análise mais detalhada do RNAm rompeu com a ideia do gene
como algo contínuo. Uma mudança fundamental em um conceito proposto incialmente por Crick, baseado em uma suposta colinearidade entre as sequências nucleotídicas
de DNA e RNAm. Ao observar em microscopia eletrônica híbridos entre moléculas de
DNA, provenientes de genes eucariotos com
o RNA dele transcrito, foi possível mostrar
que o RNAm era formado por trechos do
DNA que não eram contíguos no genoma.
Portanto, a referida colinearidade não existia
quando se considerava o RNA mensageiro
maduro. Embora toda a sequência gênica
fosse transcrita, originando um pre-RNA,
o RNA maduro era formado pela junção de

pequenos trechos de sequência extraídos de
uma região muito mais extensa na molécula
do DNA.
O processo molecular que ficou conhecido
como splicing mostrou-se um mecanismo
geral, parte do processamento da molécula
de RNA precursora produzida durante o
processo de transcrição. O conceito de gene
interrompido, como ficou conhecido, garantiu
o prêmio Nobel para Philip Sharp em 1993
e mudou a forma de entender o gene eucariótico. Ele agora poderia ser dividido em
trechos codificadores, conhecidos por éxons,
e trechos intervenientes, os íntrons. Durante
o processamento do RNA precursor, as sequências correspondentes aos íntrons eram
removidas. O RNA maduro, o molde para a
produção das proteínas, não era colinear com
uma região única no DNA, mas uma colagem de pequenos trechos, agora conhecidos
como éxons.

Figura 2.
Estrutura geral de um gene
eucariótico destacando os
exons (em verde) e os íntrons
(mostrados como linha em
preto).
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As petúnias
pioraram as coisas
Em meados dos anos 1990 dois pesquisadores norte-americanos iniciaram um estudo
sobre a coloração das pétalas em petúnias
com um objetivo ousado, o de produzir petúnias com colorações mais intensas. Eles verificaram que, de alguma forma, a coloração
dependia de ribonucleases, o que parecia ser
um mecanismo novo de regulação gênica. A
elucidação molecular desse mecanismo de
regulação gênica foi realizada por Andrew
Fire e Craig Mello, que usaram como modelo de estudo um pequeno nematoide, o Caenorhabditis elegans. O modelo garantiu-lhes o
prêmio Nobel de 2004. O novo mecanismo
dependia de pequenas moléculas de RNA
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complementares a um determinado RNAm
alvo. Ao formar moléculas híbridas com o
RNAm, esses pequenos RNAs induziam
uma degradação através de um complexo
ribonucleásico conhecido hoje como RISC.
O pequeno RNA (siRNA - a sigla em inglês
para small interfering RNA) interferia com a
meia vida do RNA mensageiro e esse mecanismo de silenciamento gênico ficou conhecido como interferência por RNA (RNAi).
O mecanismo de interferência por RNA é
fruto de um mecanismo conservado em eucariotos e que permite o controle pós-transcricional da expressão gênica, ou seja, após sua
síntese pela RNA polimerase. A expressão
de um RNAm pode ser controlada por uma
molécula de RNA regulador. Assim como as
proteínas, os RNAs também poderiam atuar
como reguladores da expressão de um gene.

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

O genoma
humano – somos
todos insetos
Em 2003, era anunciada a sequência de bases nucleotídicas de todo o DNA contido
nas células humanas. Apesar do genoma não
estar realmente completo naquele lançamento, a cerimônia marcava o cinquentenário da
descrição da dupla hélice de Watson e Crick.
A data simbólica também marcou a participação de James Watson no novo projeto, afinal fora ele o mentor intelectual da criação da
Human Genome Organization (HUGO),
no início da década de 1990. O objetivo da
HUGO era desvendar completamente as
3 bilhões de bases do genoma humano. O
projeto foi realmente colossal, transpôs diversos obstáculos técnicos que impediam o
sequenciamento de DNA em escala genômica e, em apenas dez anos, permitiu chegar
à quase completude do genoma humano. A
iniciativa da HUGO criou as condições necessárias para a pesquisa genômica e, quando
o sequenciamento do genoma humano foi
anunciado, diversos outros genomas menores já haviam sido publicados. O genoma da
bactéria Haemophylus influenza foi o primeiro genoma de um organismo celulado publicado em 1995, com cerca de 1 milhão de
pares de bases.
A cerimônia de lançamento do genoma humano no laboratório norte-americano de
Cold Spring Harbor foi uma grande festapois era uma iniciativa global com participação de grupos de 50 países e envolvendo
mais de 300 pesquisadores. Estranhamente,
o anuncio do genoma humano chegou com
pelo menos uma observação inusitada: o número de genes contidos no genoma estava
na ordem dos 20 mil, o mesmo número observado no genoma de outro organismo que
estava sendo concluído, o da mosca de frutas
Drosophila melanogaster. O pequeno inseto
teria basicamente o mesmo número de genes
de um mamífero, cujo organismo era considerado muito mais complexo do ponto de
vista de tecidos e estruturas biológicas. No
entanto, em termos genéticos os seres huma-

nos não tinham qualquer diferença em relação a um inseto, por exemplo, uma barata.
O aparente paradoxo foi amplamente explorado pela mídia e levou a um questionamento sobre o conteúdo do genoma: por que tão
poucos genes nos seres humanos e por que
organismos mais complexos não apresentam
um número proporcionalmente maior desses
genes? Será que o número de genes não reflete a complexidade do organismo? Ou será
que o modelo molecular do gene baseado na
trilogia de Crick – DNA -> RNA -> proteína – seria muito simplista e precisaria ser revista? Considerando que apenas 1-2% do genoma codificam todas as proteínas, por que
todo esse DNA, será tudo lixo evolutivo? Ou
melhor, será que nós não sabemos para o que
estamos olhando?
As respostas para diversas dessas perguntas
começaram a surgir com um estudo mais
profundo sobre a constituição e o funcionamento do genoma humano, o ENCODE
(Enciclopédia de Elementos do DNA), exigindo uma revisão do conceito de gene e do
seu papel na elaboração do organismo.

Enfim, uma
enciclopédia de
elementos gênicos
A descrição do genoma humano permitiu
pela primeira vez a análise minuciosa de seu
conteúdo. Finalmente seria possível observar
os genes em sua aparência concreta, física,
em pares de bases nucleotídicas. Mas, quais
seriam os limites do gene? Como seriam regulados? A experiência conseguida com o
sequenciamento e a montagem de genomas
levou-nos a um outro patamar na pesquisa
molecular. Em 2003, o projeto ENCODE
foi lançado, uma iniciativa mundial liderada
pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para estudar elementos funcionais do genoma. O objetivo era ir além dos
genes codificadores de proteínas, identificados no genoma, mas que respondem por
menos de 2% do genoma humano. O projeto
mostrou que o genoma continha uma quan-
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tidade gigantesca de elementos desconhecidos e que poderiam de alguma forma fazer
parte do mecanismo molecular de controle
da expressão do genoma, ou seja, como o
genótipo daria origem ao fenótipo. O que o
ENCODE descobriu mudou de novo a percepção sobre regulação genética e epigenética, mais ainda, mostrou a importância do
RNA no processo de regulação gênica, sempre considerado secundário no metabolismo
da informação genética.
O papel do RNA na síntese proteica é bem
caracterizado: ele participa tanto como molécula intermediária no fluxo da informação
entre o DNA e proteínas e também como
fábrica de proteínas, enquanto componente fundamental dos ribossomos (RNAr).
A importância do RNA como molécula
regulatória só foi reconhecida depois dos
anos 2000, e certamente o ENCODE teve
papel substancial para esse entendimento.
O ENCODE mostrou que praticamente
todo o genoma é transcrito na forma de
RNA. A transcrição não é restrita aos genes codificadores de proteína, e milhares de
RNA não codificadores (ncRNA) são hoje
conhecidos. Alguns deles já são bem descritos com funções regulatórias, ou mesmo
estruturais.
O universo de moléculas de RNA regulatórias só agora começa a ser explorado e ainda é
muito pouco compreendido. Talvez por isso
tenha sido comparado com a matéria escura
do genoma por um importante estudioso
dos RNA não codificadores, o pesquisador
australiano John Mattick. Este nome foi
dado em alusão à mal compreendida teoria
da física moderna sobre a matéria escura que
permeia nosso universo.
Na última versão do genoma humano, divulgada em janeiro de 2018, foram contabilizados 20.376 genes codificadores de proteínas
e 22.305 genes que transcrevem RNA não
codificadores, isso tudo em pouco mais de 3
bilhões de pares de bases. Nessa última versão, mostra também que foram identificados
203.903 transcritos diferentes, ou seja, um
universo de moléculas de RNA muito além
do esperado, considerando uma relação dire-
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ta entre o número de genes e o número de
transcritos.
Para entender como são originados tantos
RNAs diferentes, temos que lembrar que o
RNA transcrito pela polimerase do RNA (o
pré-RNA ou RNA precursor) é processado, gerando uma molécula madura de RNA
contendo apenas éxons (Figura 2). Porém, o
conteúdo de éxons em um dado transcrito é
variável. Nem todo transcrito é processado
de uma forma canônica (como é conhecida
a forma contendo todos os éxons anotados
naquela unidade transcricional). Milhares de
RNAs diferentes são fruto do uso alternativo de éxons em um processo conhecido por
splicing alternativo. O padrão de uso desses éxons pode variar entre diferentes tipos
celulares e pode ser regulado, introduzindo
um componente a mais de complexidade na
construção da célula. Esses RNAs associam-se a proteínas, a outros RNAs, e mesmo ao
DNA, interferindo no funcionamento dos
genes e ditando como os genes são expressos.

A célula como
uma grande rede
A informação contida no DNA é transcrita
na forma de RNA e parte dele serve de substrato para formar proteínas. As moléculas de
RNA e de proteína interagem entre si e com
o próprio DNA cromossômico, controlando
a transcrição de novas moléculas que alimentam o ciclo (Figura 3). A informação inscrita
no DNA serve para a construção do aparato
molecular, um conjunto de moléculas que
funcionaria como uma rede. A rede molecular, por sua vez, controlaria a síntese de novos
transcritos que a alimentarão e controlarão a
leitura da informação genética.
Sabemos hoje que o DNA sozinho não é capaz de fazer uma célula funcionar, a informação nele contida precisa ser interpretada. A
rede desempenharia esse papel. Ela controla
como a informação presente no DNA é lida,
com impacto direto na conectividade desses
componentes, e influenciando o aspecto final
da própria rede.
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Nesse modelo de funcionamento da célula,
o DNA continua sendo a casa dos genes,
mas o modo pelo qual esse DNA é lido e
interpretado dependeria da rede. A rede é
responsável pela identidade fenotípica da
célula, modelando a forma como é lida a

informação contida no genoma, o genótipo. A rede funcionaria como um epigenoma, uma série de instruções herdáveis e
que permitiriam manter a estabilidade de
uma célula durante sucessivas divisões celulares.

A rede controladora que envolve a interação
de diferentes componentes celulares define
como o DNA é lido, permitindo que tenhamos, por exemplo, células tão diferentes,
como células musculares e neurônios. Em
ambos os tipos celulares o DNA é o mesmo, o que varia é como a informação nele
contida é interpretada. Trechos inteiros do
DNA ficam adormecidos enquanto outros
são ativamente expressos (Box 2). Mesmo

nas regiões ativas, os transcritos produzidos
podem conter informações diferentes, produzindo proteínas e RNAs que são únicos
para aquele tipo celular. Nessas condições
é difícil definir as fronteiras físicas de um
gene. Se um único trecho de DNA pode
produzir transcritos e proteínas tão diferentes, será adequado dizer que se trata de
um gene? Ou seria melhor considerá-lo genes diferentes?

Figura 3.
Uma versão estilizada e livre
do Dogma Central proposto
por Crick. Os elementos
foram reposicionados para
ressaltar o papel do RNA e
das proteínas. As setas pretas
mostram o fluxo de informação;
as azuis, a regulação do fluxo
de informação controlado por
proteínas e RNA. As setas lilases
mostram o papel do ambiente
influenciando os processos
moleculares de regulação
gênica.
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Epigenoma é um termo relacionado à Epigenética, um conceito da década de 1940 que propunha um modelo para a modulação
do fenótipo pelo ambiente. Conrad Waddington utilizou o termo Epigenética para se referir à expressão dos genes sob a influência
do ambiente criando o fenótipo. Atualmente, são conhecidos mecanismos que modificam a molécula de DNA, pela adição de
sinais químicos, atuando para ligar e desligar genes, o que propicia a aquisição de fenótipos celulares característicos durante
o desenvolvimento do organismo. O conjunto dessas modificações dentro de um genoma seria o epigenoma. A modificação
epigenética mais comum é a metilação da base nitrogenada citosina. Um grupo metila (-CH3) pode ser adicionado a citosinas
e se tal modificação do DNA ocorre em regiões promotoras, pode ocasionar o desligamento de um gene específico. Uma
enzima chamada metilase é responsável pela modificação e atua em resposta a eventos ambientais (por exemplo, hormônios
ou morfógenos). Quando o DNA é replicado, o padrão de metilação do DNA é mantido por metilases de manutenção, fazendo
com que o epigenoma seja transmitido através das divisões celulares. Eventualmente desmetilases podem remover a marca (o
grupo metil), alterando assim o padrão local de metilação, o que pode ter impacto no funcionamento gênico.

O gene,
um conceito
em mutação
A comunidade científica promoveu mudanças no significado do termo gene ao longo
do século XX (p. ex. “um gene, uma enzima”,
“um gene, um polipeptídio”). Apesar disso,
no senso comum, como na interpretação
normalmente dada pela mídia, o termo é
entendido sob forma metafórica apenas. O
gene da inteligência, o gene do alcoolismo, são
expressões comumente utilizadas na tentativa de associar um componente genético a de-
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terminadas características biológicas. Essas
associações, comuns num contexto social e
político, são especulativas e podem, inclusive,
gerar distorções com efeitos relativamente
graves. Os genes estão associados a fenótipos, mas não são os únicos determinantes
dos fenótipos. Para a chamada genética clássica, o gene é um caractere hereditário que
contribui para a construção de um fenótipo
juntamente com elementos epigenéticos e
ambientais. O grau de determinação genética
no fenótipo é muito variável. Já no âmbito da
genética molecular, o gene toma a dimensão
do DNA, mesmo sem uma definição clara
de o que, no DNA, corresponderia aos genes
conforme descritos pela genética clássica.
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O conceito de DNA também é largamente
utilizado no senso comum. É comum até
mesmo as pessoas se referirem ao DNA de
alguma coisa não biológica, como o DNA
de uma empresa, no sentido de o que seria a
essência ou missão da instituição. A popularização se deve a uma crescente exposição
do DNA na mídia, fruto, em grande parte,
do projeto genoma humano, bem como dos
avanços da biologia molecular na biotecnologia e na medicina. Para evitar distorções
igualmente indesejáveis, é importante que a
popularização efetuada pela mídia seja cientificamente fundamentada.
Mas, como o DNA e o gene relacionam-se?
A observação de que o DNA contém material genético sugere que os genes deveriam
estar ali de alguma forma. Pensadores importantes como Francis Crick ajudaram a
compreender o gene com uma argumentação
simples: um gene, uma proteína, uma função.
No entanto, descobertas recentes da biologia
molecular não se encaixam mais nesse modelo.
A noção de que um gene é uma sequência
de DNA que codifica uma proteína é normalmente encontrada nos textos básicos
de biologia e representa uma visão inicial
que está mudando muito rapidamente. Um
gene, uma proteína é muito pouco para um
genoma como o humano, onde apenas 2%
do DNA codifica proteínas. Um gene, um
transcrito de RNA parece mais adequado,
já que quase todo o genoma é transcrito.
Mas, com toda complexidade do splicing
alternativo, como delimitar esses genes?
Além disso, não podemos esquecer as regiões regulatórias que atuam na rede de
proteínas e RNA que caracteriza a célula, e
controla como o DNA será lido. Essas regiões também se comportam como caracteres herdáveis. Um geneticista de populações, que analisa os genes apenas pela sua
transmissibilidade entre gerações, chamará
qualquer uma das possibilidades acima
como genes.
Importante ressaltar que a definição molecular do gene é uma definição funcional. Serve
para identificar e delimitar sequências com
funções biológicas em potencial, mas ela não

conversa com aspectos mais clássicos da genética, como a relação genótipo-fenótipo. É
uma definição prática e facilita sobremaneira um entendimento mais genérico do gene,
mesmo estando aquém do seu significado
clássico. Afinal, mesmo depois de 100 anos
de ter sido proposto, o gene continua sendo
uma abstração.

Conclusão
A ideia de fatores discretos responsáveis pela
transmissão da informação genética entre
gerações existe há pouco mais de um século.
Durante esse tempo a noção sobre a materialidade e o funcionamento desses caracteres foi se transformando, e essas novas ideias
refletem o desenvolvimento, tanto científico
quanto cultural, de nossa sociedade. Atualmente é comum se associar um gene a uma
proteína, mas esse conceito se mostrou muito limitado, e uma definição mais generalista
envolvendo DNA e herança se mostra muito
mais adequada.
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A elucidação da estrutura da molécula de DNA foi uma
das maiores conquistas da Biologia no século XX. A integridade da dupla-hélice pode ser afetada por agentes
internos ou externos que promovem lesões no DNA, as
quais podem bloquear a transcrição e replicação do DNA.
Devido à sua importância, esses processos envolvendo o
DNA estão sujeitos a uma fina regulação e etapas de correção de erros, que visam garantir a qualidade e fidelidade
da informação copiada ou transcrita a cada passo pois, as
células possuem mecanismos de reparo e de tolerância a
lesões no DNA. Dentre os mecanismos de tolerância, a
síntese de DNA translesão, tem papel crucial para a sobrevivência celular, além de possuir implicações importantes na evolução e gênese de doenças, pois é um processo que evita o bloqueio da replicação, causado por danos
no DNA, pela ação de DNA polimerases especializadas.
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O

genoma celular codifica as informações genéticas em fitas antiparalelas
que se organizam na forma de uma dupla hélice de DNA. Todas as vezes que a célula entra em fase S, inicia-se um processo de replicação desse material genético, no qual cada
célula filha recebe uma cópia do genoma.
Em eucariotos existem diferentes origens de
replicação, ao longo do genoma, que são ativadas em momentos diferentes no decorrer
da fase S. Cada origem de replicação (Ori)
gera duas forquilhas de replicação, formando

uma bolha que progride em direções opostas
à medida que as fitas de DNA vão sendo replicadas. É importante lembrar que, devido à
estrutura antiparalela das fitas de DNA e a
direção da síntese (5’ para 3’), as duas fitas da
forquilha são replicadas de uma forma diferente. A fita leading (fita contínua) é replicada
de forma contínua em direção à progressão
da forquilha. Já a fita lagging (fita descontínua) é replicada em fragmentos curtos e descontínuos, que são chamados de Fragmentos
de Okazaki, processados e ligados até formar
uma fita contínua de DNA (Figura 1).

Fitas antiparalelas - é o modo
como as cadeias de DNA se
organizam paralelamente, mas
com sentido inverso: uma das
fitas está na direção 3' - 5' e, a
outra, na direção 5' - 3'.

Origens de replicação são regiões com sequências
específicas de nucleotídeos
no DNA nas quais se ligam
proteínas que realizam a
abertura da dupla hélice e
permitem o início da replicação
de novas moléculas de DNA.

Figura 1.

Seletivas e fiéis:
as polimerases
replicativas
Nosso genoma codifica diferentes tipos de
DNA polimerases. As polimerases replicativas, aquelas responsáveis por replicar a
maior parte do DNA durante a fase S do
ciclo celular, têm uma estrutura que é especialmente adaptada para maximizar a
eficiência e fidelidade da replicação. Essas
características são responsáveis por lhes garantir uma alta processividade, que é a capacidade de alongar a nova fita de DNA em
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vários nucleotídeos, antes de se dissociar da
fita-molde. Entretanto, se a processividade
confere eficiência, é necessário garantir que
os nucleotídeos inseridos estejam de fato
corretos, através de um conjunto de mecanismos que visam garantir a fidelidade da
replicação. Estes mecanismos consistem: a)
na seletividade da polimerase; b) na atividade de revisão molecular (feita pela própria
polimerase - proofreading - do inglês); c) no
reparo de bases com pareamento errôneo
(mismatch, do inglês). A combinação destes
três níveis de segurança é o que garante que
a taxa de mutação in vivo seja menor que
um erro para cada bilhão (ou mais) de pares
de bases copiados.

Representação de duas
forquilhas de replicação
produzidas pela mesma origem,
formando uma bolha de
replicação.
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dNTP - nucleotídeo de DNA,
no qual N pode corresponder
a A (adenina), T (timina), C
(citosina) ou G (guanina).

Danos no DNA - são
alterações não herdáveis na
estrutura do DNA que podem
causar comprometimento
de funções celulares como
transcrição e replicação e
podem desencadear um
processo de mutagênese caso
não sejam reparadas.

A seletividade de uma polimerase refere-se
à sua capacidade de selecionar e inserir o
nucleotídeo correto (aqui chamado dNTP).
Esta propriedade é largamente influenciada
pela estrutura da enzima e ocorre pois o sítio
ativo destas enzimas tem espaço apenas para
nucleotídeos que sejam capazes de formar
as ligações de hidrogênio, de acordo com o
pareamento correto, garantindo que desde o
início o processo de polimerização seja fiel à
fita-molde.

Desafios da
replicação do DNA
Nesse contexto, a replicação de DNA, com
alta precisão e taxa muito pequena de erros, possibilita a manutenção da informação
genética. Entretanto, as características que
fornecem às polimerases replicativas alta fidelidade, também são aquelas responsáveis

por fazer com que as polimerases replicativas
sejam facilmente bloqueadas pela presença de
danos no DNA (Figura 2). Nesse sentido, é
importante lembrar que todos os organismos
vivos estão continuamente expostos a agentes
capazes de danificar o material genético e que
ameaçam a integridade do genoma, fazendo
com que as polimerases replicativas sejam sujeitas a esse tipo de bloqueio de forma recorrente. Por conta disso, as células são equipadas
com diversas enzimas capazes de remover a lesão e reparar o DNA, permitindo que a replicação prossiga sem problemas. Contudo, existem situações em que o reparo não ocorre e as
lesões persistem na fita de DNA, bloqueando
a polimerase replicativa e paralisando a forquilha. A paralisação, se mantida por muito
tempo, pode levar ao colapso da forquilha de
replicação, que pode ocasionar quebras no
DNA e gerar graves consequências derivadas
dessas lesões, dentre elas maior risco de mutagênese ou morte celular.

Figura 2.
Representação de alguns tipos de lesões no DNA. (A) Oxidação da base guanina, utilizada na figura para exemplificar um dano do tipo oxidação
de base. (B) Perda da base guanina que pareava com a citosina, gerando um sítio abásico. (C) Quebra no esqueleto pentose-fosfato em uma
das fitas de DNA. (D) Quebra no esqueleto pentose-fosfato em duas fitas da mesma molécula de DNA, gerando uma quebra de fita dupla e, em
cada fita, pontas de fitas simples. (E) Dímero entre duas pirimidinas (no caso, duas timinas) da mesma fita de DNA, causados pela formação de
uma dupla ligação entre elas. (F) Ligação entre um átomo de platina e duas bases de guanina, gerando um aduto intra-fita (ligação de bases da
mesma fita do DNA) de DNA-Platina.
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Diante do problema de lesões não reparadas,
mecanismos que viabilizam a sobrevivência
celular e a duplicação do genoma foram selecionados durante a evolução. Como uma
de suas principais estratégias, as células possuem a capacidade de utilizar polimerases
especializadas que consigam atravessar a
lesão. A esse mecanismo damos o nome de
“Síntese Translesão” (do inglês - Translesion
Synthesis - TLS).

Da replicação à
descoberta da
síntese translesão
A replicação do DNA ocorre de modo semiconservativo em que cada fita da molécula de
DNA original (parental) dá origem a outra
fita (fita-filha), resultando na formação de

duas moléculas de DNA, cada uma contendo uma fita-parental e uma fita-filha. Para o
processo são necessárias DNA polimerases,
enzimas capazes de sintetizar novas fitas de
DNA utilizando como moldes as fitas de
DNA parentais.
Estudos sobre essas enzimas foram iniciados
em meados de 1950, em bactérias Escherichia coli, que são organismos modelo amplamente utilizados para o estudo de diversos
mecanismos biológicos. Os estudos demonstraram que a replicação do DNA é essencial
para o processo de mutagênese que acontece
porque as polimerases possuem uma taxa de
erro, podendo inserir bases erradas durante
a síntese de um novo DNA. Caso o erro não
seja corrigido, ele pode ser fixado na molécula de DNA, mudando assim a sua sequência.
A essa mudança na informação genética damos o nome de "mutação” (Figura 3).

Figura 3.
Ilustração de um possível processo de mutagênese durante a replicação. Um DNA
danificado pode gerar um pareamento errôneo de bases, como exemplificado pela
guanina oxidada pareando com uma adenina após a replicação do material genético.
Caso esse erro não seja corrigido, ele pode ser fixado no genoma como uma mutação,
em uma segunda rodada de replicação.

188

Genética na Escola | Vol. 16 | Nº 2 | 2021

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

Estresse genotóxico - é
a condição que uma célula
sofre ao ser exposta a agentes
capazes de lesar o DNA.

Linhagens mutantes - são
linhagens que adquiriram
mutações genéticas e que
podem ter sua origem traçada
a partir de uma linhagem de
referência.

REV - Abreviação do inglês
reversionless, não reversível,
devido às linhagens de S.
cerevisiae com uma diminuição
da capacidade de reverter um
fenótipo, através de mutações,
após dano no DNA.

Os estudos em E. coli também demonstraram que a taxa de mutações pode ser
aumentada caso as células passem por
uma situação de estresse genotóxico, por
exemplo, após serem irradiadas com luz
ultravioleta (UV), um tipo de radiação
capaz de induzir danos no DNA. Esses
danos, por sua vez, podem desencadear na
bactéria uma ativação do sistema de reparo
de DNA, parada do ciclo celular e indução
de mutações. A esses efeitos em bactérias
foi dado o nome de Resposta SOS. Posteriormente, foi observado que algumas
linhagens mutantes de E. coli não possuíam o aumento na mutagênese associada
à presença de danos no DNA, o que indicava que o processo teria fatores genéticos
envolvidos, entre eles os genes umuC e
umuD, cuja função não era ainda totalmente esclarecida.
Genes com propriedades similares estavam
sendo estudados também em outros organismos, como os genes REV de leveduras
que, quando mutados, também diminuíam
muito a taxa de mutação em resposta a da-

nos no DNA. No entanto, apesar da identificação do envolvimento dos genes REV e
genes umu na mutagênese, não se conhecia
a função ou o mecanismo das proteínas codificadas por eles.
Em 1996, foi descoberto que a proteína
Rev1 de leveduras é uma DNA polimerase
que, apesar de não conseguir polimerizar
grandes extensões de DNA, era capaz de
inserir um nucleotídeo (no caso, uma citosina) oposto a um sítio abásico, que é um
tipo de dano no DNA (Figura 2B). A partir dessa descoberta, começaram a investigar outros genes com funções similares e,
assim, observaram que outras proteínas
eram capazes de polimerizar DNA danificado, mas não prosseguiam na síntese do
material genético. Os estudos demonstraram que tais proteínas eram DNA polimerases capazes de realizar o processo que
ficou conhecido como Síntese Translesão.
As principais descobertas científicas que
permitiram a elucidação do mecanismo de
síntese translesão estão dispostas de forma
resumida na Figura 4.

Figura 4.
Linha do tempo das principais
descobertas que contribuíram
para o entendimento do
mecanismo de síntese
translesão.
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A Síntese Translesão foi designada como
um mecanismo de tolerância ao dano,
visto que nela a lesão permanece na fita
de DNA, podendo ser, ou não, removida posteriormente pelos mecanismos de
reparo. Apesar da possibilidade da lesão
permanecer no genoma, a síntese translesão permite o desbloqueio da forquilha e
a continuação da replicação do DNA, evitando problemas maiores como quebras no
DNA. Neste caso, observa-se que, após o
bloqueio da polimerase replicativa, há uma
substituição por uma polimerase especializada do tipo Síntese Translesão. Essas
polimerases têm em sua estrutura sítios
capazes de acomodar os modelos de DNA
lesionados, permitindo que elas consigam
transpor a lesão e façam a incorporação de
alguns nucleotídeos após o dano, sendo
posteriormente substituídas pela polimerase replicativa que continuará o processo
de replicação.
A partir do sequenciamento dos genes que
codificam para as polimerases, foi possível
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classificá-los em famílias, utilizando critérios evolutivos. A classificação demonstra
também a importância das polimerases
TLS para os organismos. Apesar da grande divergência que ocorreu entre procariotos e eucariotos, os genes das polimerases
TLS mantêm um alto nível de conservação,
sendo a maioria deles membros do grupo
de proteínas conhecido como polimerases
da família Y.

Pedindo socorro:
as polimerases TLS
e o sistema SOS
em bactérias
A descoberta do sistema SOS, um sistema
até o momento observado somente em bactérias, foi um marco importante no contexto
da descoberta de mecanismos de reparo e de
tolerância ao dano, porque o sistema basicamente consiste em um processo ativado em
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resposta a uma grande quantidade de danos
capazes de inibir as DNA polimerases, promovendo a inibição do ciclo celular, indução
de sistemas de reparo e de síntese translesão
do DNA, o que culmina numa maior sobrevivência e indução de mutagênese nessas
bactérias.
O bloqueio das DNA polimerases por lesões
no DNA resulta na persistência de porções
de DNA simples-fita após abertura pela helicase. Na bactéria E. coli, a proteína RecA se
liga ao DNA simples-fita, representando o
sinal para a ativação da resposta SOS, a qual
leva à expressão de mais de 30 genes envolvidos na resposta SOS, incluindo DNA polimerases que realizam síntese translesão. Entre eles estão aqueles que codificam para as
DNA polimerases IV e V, ambas da família
Y de polimerases, cuja atividade está envolvida diretamente na mutagênese no genoma
bacteriano. Tal é a capacidade dessas polimerases na tolerância a danos e mutagênese, que
o sistema SOS foi utilizado como base para
o desenvolvimento de testes de mutagenicidade para detecção de agentes carcinógenos
e genotóxicos em bactérias.

O preço da
infidelidade:
as polimerases de
TLS em eucariotos
Em eucariotos, as polimerases replicativas
alfa (α), delta (δ) e épsilon (ε), pertencentes
à família B das polimerases catalisam a síntese do DNA nuclear, enquanto a polimerase
gama (g), que pertence à família A, catalisa
a síntese de DNA mitocondrial. As quatro
polimerases são responsáveis pela síntese da
maior parte do DNA (não lesionado) da célula eucariótica e são muito precisas, tendo
uma taxa de erro de menos que 1 para cada
10.000 nucleotídeos inseridos, considerando
substituições, inserções ou deleções de base
única.
As principais polimerases que realizam síntese translesão em mamíferos, membras da
família Y, são as polimerases eta (η), iota (i),

kappa (k) e Rev1. Uma outra polimerase, a
zeta (z), pertence à família B, mas tem importante papel na síntese translesão, sendo
inclusive capaz de interagir com as polimerases da família Y. Essas polimerases têm
diferenças estruturais significativas quando
comparadas às polimerases replicativas e tais
diferenças são responsáveis pelas vantagens
e desvantagens associadas com a atividade
dessas enzimas.
A ausência da atividade de revisão é uma
das principais diferenças entre as polimerases replicativas e as de síntese translesão ,
uma vez que a atividade não está presente
nas polimerases que realizam síntese translesão , ou seja, se por um lado as polimerases eta, iota, kappa, zeta e Rev1 têm um
sítio catalítico maior e capaz de acomodar
lesões distorcivas no DNA, podendo inserir nucleotídeos mesmo na presença de
danos, falta-lhes a capacidade de revisão,
implicando menor fidelidade durante a replicação através de danos.
A capacidade das polimerases de síntese
translesão de acomodar lesões dentro de seu
sítio ativo tem impacto sobre a sua seletividade, uma vez que o maior espaço implica
maiores chances de ocorrência de pareamento errôneo entre nucleotídeos, já que a
estrutura não é tão justa como aquela das polimerases replicativas. Fica evidente aqui que
o processo de síntese translesão é um mecanismo complexo: se por um lado é necessário
para tolerar danos com os quais as polimerases replicativas são incapazes de lidar, as características estruturais das polimerases que
o realizam, levam a uma maior taxa de erro,
participando ativamente da mutagênese.
Por conta disso, a atividade de síntese translesão deve ser muito regulada, ocorrendo
apenas quando estritamente necessária.
Estima-se que a taxa de erro da polimerase
zeta seja 70 vezes maior que a da polimerase
épsilon. A taxa é ainda maior para as polimerases eta e iota que têm uma taxa de erro
de aproximadamente 2.000 e 20.000 vezes
superior à da polimerase épsilon, respectivamente (Tabela 1), indicando que elas podem
contribuir grandemente para a mutagênese,
podendo ter graves efeitos deletérios.
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DNA Polimerase

Família

Mutações/10.000 pb

g (gama)

A

< 0,01

a (alfa)

B

2

d (delta)

B

0,1

e (épsilon)

B

< 0,01

z (zeta)

B

5

h (eta)

Y

300

i (iota)

Y

3000

k (kappa)

Y

60

Rev1

Y

??

Paradoxalmente, a mutagênese também é
um processo essencial para a evolução e não
está sempre associada a prejuízos biológicos.
Talvez o melhor exemplo seja o papel crucial
que as mutações desempenham no fenômeno da hipermutação somática dos genes da
imunoglobulina. Trata-se da alta taxa de
mutação responsável pela variabilidade dos
anticorpos durante a resposta imune dos vertebrados. Uma vez que a geração de anticorpos específicos para antígenos novos deve se
dar a partir de um número limitado de genes
frente a um número gigantesco de antígenos
possíveis, a mutagênese tem papel crucial
nesse caso, e as polimerases envolvidas em
síntese translesão têm sido correlacionadas
com diferentes etapas desse processo.

Regulação dos
mecanismos de
síntese translesão
Apesar das características intrínsecas das
polimerases do tipo TLS promoverem a
sobrevivência celular, ao permitirem que as
forquilhas de replicação bloqueadas sejam
liberadas, elas também podem ser potencialmente prejudiciais para a célula se não forem
bem controladas. A regulação do processo
de síntese translesão começa com o acesso
dessas polimerases aos sítios de síntese de
DNA, visando evitar uma extensa polimerização, potencialmente mutagênica e não
programada.
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Tabela 1.
Fidelidade das polimerases
eucarióticas em DNA sem
danos. As taxas de erro
estimadas para as polimerases
selecionadas das famílias A,
B e Y são apresentadas como
mutações por 10.000 pares de
bases (Mutações/10.000 pb),
e os dados representam uma
média para todos os possíveis
eventos mutagênicos. Adaptado
de Gearhart, P., Wood, R., 2001.

De maneira geral, a regulação baseia-se em
um balanço celular que visa manter um recrutamento apropriado e evitar uma atividade indesejada das polimerases. A estratégia
comum nos diferentes organismos envolve
remover a DNA polimerase replicativa bloqueada e recrutar a DNA polimerase capaz
de realizar síntese translesão por meio de
um controle refinado de interações entre
proteína-proteína e proteína-DNA (como
exemplificado utilizando a polimerase eta na
Figura 5).
As DNA polimerases precisam estar presas no DNA através da interação com um
complexo proteico que funciona como um
grampo que desliza sobre o DNA. Em eucariotos esta espécie de grampo é chamado
de Antígeno Nuclear de Célula Proliferativa (do inglês: Proliferating Cell Nuclear Antigen - PCNA), e é central para a regulação
do processo de síntese translesão, visto que
as modificações pós-traducionais sofridas pela proteína PCNA (ubiquitinação
ou Sumoilação) regulam a perda ou ganho
de afinidade das polimerases pela PCNA e,
portanto, possibilitam uma forma de seleção
dessas polimerases.
O recrutamento das polimerases TLS ocorre
somente após o bloqueio de uma polimerase
replicativa. O bloqueio leva a uma exposição
de DNA simples-fita, que é rapidamente
coberto por uma proteína chamada de Proteína de Replicação A (do inglês, Replication
Protein A – RPA). A presença de RPA no

Modificações póstraducionais - são alterações
na estrutura proteica que
acontecem após a tradução da
proteína e que são mais comuns
em eucariotos.

Ubiquitinação - é o processo
de modificação química na qual
uma molécula de ubiquitina,
uma pequena proteína, é
ligada covalentemente a uma
proteína-alvo.
Sumoilação - é o processo
enzimático em que uma
proteína SUMO é ligada
covalentemente a uma outra
proteína-alvo.
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DNA sinaliza para a monoubiquitinação de
PCNA, que faz com que PCNA perca afi-

nidade pela polimerase replicativa, e ganhe
afinidade por polimerases do tipo TLS.

Além da interação com o grampo deslizante, as
células possuem outros mecanismos para controlar a ativação da síntese translesão, através
da regulação da expressão de genes e de modificações pós-traducionais de proteínas envolvidas com o processo. Os mecanismos permitem
um rápido recrutamento dessas polimerases
em forquilhas bloqueadas, facilitando a troca
da polimerase replicativa que está associada
ao PCNA por uma polimerase TLS, que será
selecionada a partir da sua capacidade de acomodar determinado tipo de lesão no DNA,
permitindo a transposição da lesão e a continuidade da replicação do DNA, que posteriormente será retomada pela polimerase replicativa após a inserção de alguns nucleotídeos pela
DNA polimerase de síntese translesão.

morais. A ideia por trás dessa abordagem terapêutica é que, uma vez que as células tumorais se dividem muito mais rapidamente que
as células normais, o processo de replicação
do DNA é especialmente importante para a
progressão da doença. Assim, a presença de
danos, capazes de parar a forquilha de replicação, é especialmente danosa para as células
tumorais. Por exemplo, o quimioterápico cisplatina, muito empregado no tratamento de
vários tipos de câncer, é capaz de se ligar diretamente ao DNA formando danos do tipo
aduto intra-fita (Figura 2F) e culminando na
morte das células tumorais.

Figura 5.
Mecanismo da síntese
translesão pela DNA
polimerase eta. (a) Dímeros
de pirimidina, exemplificados
pela ligação entre duas timinas,
bloqueiam a polimerase
épsilon, uma DNA polimerase
replicativa. (b) Em resposta a
esse bloqueio, a proteína RPA
é recrutada para proteger o
ssDNA, e o complexo proteico
RAD6/RAD18 ubiquitina o
grampo PCNA (1), para que a
polimerase de replicação seja
removida (2), e ocorra a troca
por uma polimerase TLS, no
caso, a polimerase eta (3).
(c) Essa polimerase é capaz
de corretamente transpor os
dímeros de timina, adicionando
duas adeninas na fita-filha.
(d) Após a TLS, a ubiquitina
na PCNA é removida (1), a
polimerase de TLS se desliga
da PCNA (2), e a polimerase
replicativa retorna à maquinaria
de replicação (3). (e-f) A
replicação do DNA retorna a
progredir normalmente."

Síntese translesão e
resistência tumoral
Grande parte dos fármacos hoje utilizados
na clínica para o tratamento de tumores são
os chamados quimioterápicos alquilantes,
que ganham esse nome pela capacidade de
se ligar ao DNA causando danos a ponto de
comprometer a sobrevivência das células tu-

Por outro lado, a capacidade das polimerases
envolvidas em síntese translesão de sintetizar
DNA através de lesões, como as geradas por
cisplatina, faz delas um elemento-chave no
desenvolvimento de resistência tumoral a quimioterápicos, já que células tumorais também
possuem as polimerases TLS. Por isso, algumas estratégias recentes na busca por novas
terapias antitumorais envolvem o desenvolvimento de moléculas capazes de inibir as polimerases TLS. As moléculas seriam usadas em
conjunto com algum quimioterápico, potencializando os efeitos antitumorais.
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De costas para o
sol: aprendendo a
viver no escuro
Quando pensamos em manifestações clínicas causadas pela falta de síntese translesão,
é imprescindível que falemos sobre a Xeroderma Pigmentoso (XP). Ela é uma doença hereditária rara, de herança autossômica
e recessiva. Os pacientes portadores dessa
síndrome genética apresentam alta sensibilidade à luz ultravioleta, pele com hipo ou
hiperpigmentação, seca, com muitas lesões
e aumento da incidência de câncer nas áreas
que são expostas à luz solar. Ressalta-se que,
quando se fala em aumento da incidência
de câncer, estamos falando de um aumento
de cerca de 10.000 vezes em pacientes XP
quando comparados à população em geral e
o primeiro tumor de pele geralmente aparece
antes dos 20 anos de idade. Além desses sintomas característicos na pele, alguns grupos
de pacientes XP podem apresentar neurodegeneração progressiva, dependendo do gene
mutado. Até o momento não há cura para
nenhum dos sintomas desses pacientes, sendo que a principal estratégia para prevenir os
sintomas da pele é a proteção contra a luz do
sol e fazer a retirada cirúrgica dos tumores
conforme eles surgem.
O fenótipo dos pacientes XP deve-se a
mutações em genes (XPA a XPG) relacionadas ao reparo de DNA e à incapacidade
de remoção de lesões induzidas pela luz
solar. Entretanto, cerca de 20-25% do total
de pacientes XP, possuem uma forma variante da doença, Xeroderma Pigmentoso
Variante (XP-V), e apresentam sintomas
semelhantes aos dos demais pacientes XP,
mais leves em alguns casos e sem problemas neurológicos. Estudos demonstraram
que os pacientes XP-V não apresentam
deficiência no reparo de DNA, mas sim
em um mecanismo de síntese translesão
que ocorre devido a uma mutação no gene
POLH, localizado no cromossomo 6, que
codifica para a polimerase eta, responsável por realizar a síntese translesão frente
a determinadas lesões no DNA, especialmente as causadas por radiação ultraviole-
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ta. Assim, ao serem expostos à luz solar, os
pacientes têm alta indução na formação de
tumores de pele, mesmo tendo o sistema de
reparo funcional.
No Brasil foi identificada uma comunidade
no centro-oeste do país (Vila de Araras, no
município de Faina, Goiás), na qual muitos
pacientes foram diagnosticados com XP,
especificamente como pacientes XP-V. A
comunidade está localizada na região dos
trópicos, onde há maior incidência de luz solar, gerando um cenário bastante prejudicial
para os pacientes. A falta de um atendimento
médico, de um diagnóstico precoce, a desinformação e o preconceito sofridos por esses
pacientes levam a uma diminuição drástica
da qualidade de vida.
Alguns protocolos de terapia gênica, visando a cura desses pacientes, vêm sendo desenvolvidos e estudados em centros de pesquisa do país e do mundo. Entretanto, até
o momento, nenhum dos estudos resultou
em um método seguro e eficiente para ser
aplicado nos pacientes.
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Como não existe cura para estes pacientes,
o diagnóstico precoce, o conhecimento da
sociedade a respeito dessas síndromes e o
aconselhamento genético das famílias são
fundamentais para evitar o agravamento do
quadro clínico dos pacientes. Sendo assim,
eles precisam se manter protegidos da luz
solar, devendo usar fotoprotetores muito
fortes, roupas e acessórios com proteção para
luz ultravioleta.
Considerando-se todo o contexto relativo
à síndrome, evidencia-se a necessidade de
criação de políticas públicas que garantam a
esses pacientes as condições necessárias para
uma boa prevenção e melhora na qualidade
de vida, já que muitos deles ficam até mesmo
impossibilitados de trabalhar durante o dia,
por terem que evitar a exposição à luz solar.
A discussão sobre tais medidas vai além do
conhecimento científico teórico e ganha um
papel social, evidenciando o papel da Ciência
como instrumento de transformação social,
capaz de promover mudanças mais palpáveis
socialmente e para o bem-estar da população.
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Dogma - princípio ou conjunto
de princípios estabelecidos por
uma autoridade e considerados
como incontestavelmente
verdadeiros. Um dogma
científico é uma máxima
considerada fundamental
pela comunidade científica
para determinada área do
conhecimento.

Será que o ser humano tem mais genes do que organismos menos complexos como um verme ou um tomate? Será que o tamanho das proteínas é proporcional
ao de seus respectivos genes? E o que faltava ao dogma
central da biologia molecular quando foi proposto?
Essas perguntas podem levar a ricas discussões em
sala de aula. Ainda assim, as discussões podem não alcançar a multiplicidade de processos envolvidos. Dessa forma, a leitura propõe-se a aprofundar conceitos
e oferecer dados que possam alicerçar tais discussões
com base nos conhecimentos científicos atuais.
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A complexidade
de processos
de transmissão
da informação
genética e o
dogma central da
biologia molecular
Em 1957, em uma palestra na Universidade College London intitulada síntese proteica, Francis Crick, o mesmo cientista que
propôs o modelo da dupla hélice de DNA,
juntamente com James Watson, fez uma

famosa suposição baseada nas informações
disponíveis à época de que, uma vez que a
informação genética é traduzida no processo de formação de proteína, não pode retornar aos níveis de DNA, RNA ou uma nova
proteína.
Anos mais tarde (1965), na primeira edição do livro Biologia Molecular do Gene,
James Watson propôs que a síntese proteica poderia ser representada pelo esquema
DNA→RNA→proteína (DNA determina
a síntese de RNA que determina a síntese de
proteína) (Figura 1). Esse processo passou a
ser tratado então pela comunidade científica
como o dogma central da biologia molecular,
termo proposto por Crick. Cabe frisar que
esse modelo era limitado ao conhecimento
científico disponível à época.

Figura 1.
Proteínas estruturais proteínas estruturais são as
que sustentam a estrutura
dos tecidos. Exemplos:
queratina (presente na pele,
unhas e cabelos) e colágeno
(responsável pela integridade
das cartilagens, da pele e vasos
sanguíneos).
Paradigma - modelo,
exemplo típico ou conceito
bem consolidado para uma
comunidade (no caso a
científica). Diz-se que houve
a quebra de um paradigma
científico quando há, a partir de
novas evidências, o rompimento
de um modelo ou conceito
amplamente aceito.
Retrovírus - grupo de vírus
que tem genoma composto por
RNA que, por sua vez, serve
como molde para produção de
DNA pela enzima transcriptase
reversa.
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Naquela época, as proteínas eram as moléculas mais conhecidas da biologia molecular por algumas de suas funções estruturais, enzimáticas e reguladoras nos organismos, enquanto
o DNA era visto como uma molécula que contém somente
informações para a produção das proteínas. Também se suspeitava que o RNA poderia ser um intermediário entre DNA
e proteína. Hoje sabemos que o RNA mensageiro é o intermediário responsável pela transmissão da informação genética
à síntese proteica. Embora este seja, de fato, o fluxo geral do
processo, é apenas uma parte do todo.
Atualmente, sabe-se, por exemplo, que certos tipos de vírus
são capazes de sintetizar DNA a partir de RNA, em um processo conhecido como transcrição reversa, o que quebra o paradigma da unidirecionalidade proposta como dogma central.
A transcrição reversa ocorre por ação da enzima transcriptase
reversa dos retrovírus, como o HIV. O DNA sintetizado a
partir da ação dessa enzima sobre o genoma viral contém os
genes virais, que serão integrados ao genoma de DNA da célula hospedeira, permitindo a multiplicação viral (Figura 2).
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Dogma central da biologia
molecular, amplamente adotado
pela comunidade científica há
muitos anos. Nessa concepção,
o DNA serve como molde para
sua replicação e também para
a síntese de RNA (transcrição)
que, por sua vez, contém as
informações necessárias para
direcionar a síntese de proteína
(tradução).

Reguladoras - proteínas
reguladoras ajudam a regular
atividades no organismo.
Entre elas estão, por exemplo,
hormônios e fatores de
transcrição (estes atuam
ativando ou reprimindo a
transcrição de genes).
HIV - Vírus da imunodeficiência
humana. Infecta células do
sistema imunológico (de
defesa), o que faz com que os
indivíduos não tratados tornemse mais suscetíveis a outras
infecções.
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Figura 2.
Representação esquemática
da transcrição reversa. A
transcriptase reversa - enzima
presente em retrovírus - é
capaz de utilizar o RNA do
genoma viral como molde para
a síntese de DNA dentro da
célula hospedeira. Nesta figura,
são representadas as etapas:
(1 e 2) entrada do retrovírus
na célula hospedeira; (3)
liberação do material genético
e da enzima transcriptase
reversa no citoplasma; (4)
síntese de DNA a partir do RNA
viral; (5) integração do DNA
produzido ao genoma da célula
hospedeira.

+ssRNA - material genético
constituído por RNA de cadeia
simples e sentido positivo.
Sentido positivo significa
que o RNA genômico atua
diretamente como RNA
mensageiro e é traduzido
pelos ribossomos da célula
hospedeira. Já os vírus de RNA
de sentido negativo (-ssRNA)
não podem ter seu genoma
diretamente traduzido, pois o
RNA genômico é complementar
ao RNA que é traduzido. Os
vírus +ssRNA são os mais
abundantes do planeta
(exemplos: vírus da hepatite
C, da dengue, MERS , SARSCoV-2 e os rinovírus - que
causam o resfriado comum).

Alguns outros vírus, como os rotavírus, são capazes de realizar a síntese de RNAm a partir de dsRNA (do inglês double-stranded RNA; RNA dupla fita, que é o genoma deste tipo de
vírus), isto é, produz-se RNA sem que um DNA seja utilizado como molde, pois eles têm uma enzima especial, a polimerase do RNA dependente de RNA (nos rotavírus chamada
de VP1 - proteína viral 1) (Figura 3). Já os coronavírus, como
Sars-CoV-2, que causa Covid-19, têm genoma baseado em
RNA de uma fita (+ssRNA - fita simples de sentido positivo),
porém durante a interação com o hospedeiro há a produção de
intermediários de replicação viral baseados em dsRNA.

Rotavírus - vírus de
transmissão fecal-oral que
causa gastroenterite, sendo
umas das principais causas de
diarreia grave em crianças. Uma
especificidade desse tipo de
vírus é seu material genético
constituído por RNA de dupla
fita (dsRNA).
Polimerase do RNA - é uma
enzima que atua na síntese de
RNA a partir de um molde de
DNA.
Coronavírus - família diversa
de vírus com genoma baseado
em RNA fita simples da qual
faz parte o SARS-CoV-2 – vírus
que causou a pandemia de
COVID-19 a partir de 2019.

Figura 3.
Transcrição a partir de dsRNA
em rotavírus. Os rotavírus
utilizam uma polimerase de
RNA dependente de RNA
(VP1 – proteína viral 1) para
produzir RNA sem que DNA
seja utilizado como molde.
Perceber que o molde utilizado
é o dsRNA presente no genoma
viral.
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Percebe-se, portanto, que apesar de os vírus
serem estruturalmente menos complexos
que outros organismos, há uma multiplicidade de processos possíveis para que ocorra
a replicação de seu genoma e síntese de suas
proteínas, a depender do tipo de vírus.
Também já foi observada a tradução direta do
DNA para proteína, sem um RNA intermediário, porém em ambiente artificial (in vitro),
usando ribossomos de extratos de bactérias.
Vale ressaltar que esse fenômeno nunca foi
observado espontaneamente na natureza.
Contudo, o armazenamento e a transmissão

CLASSE
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da informação para produção de proteínas
não são as únicas funções das moléculas de
DNA e RNA. O DNA também pode servir de molde para a transcrição de moléculas
funcionais de RNA, que não são traduzidas em proteínas. Atualmente, divide-se os
RNAs em RNAm (RNAs mensageiros) e
RNAs não codificadores (RNAnc - do inglês
non codingRNAs) (Figura 4). Os RNAm são
os que contêm a sequência codificadora para
síntese de proteínas e já tinham sido previstos
no modelo unidirecional do dogma central da
biologia molecular. Os RNAnc são divididos
em várias classes, descritas na Tabela 1.

FUNÇÃO

RNAs transportadores (RNAt)
→ ~ 70-80 nt

Transportam os aminoácidos no processo
de tradução

RNAs ribossômicos (RNAr)
→ ~ 120-5000 nt

Compõem os ribossomos

Pequenos RNAs nucleares (RNAsn)
→ ~ 60-360 nt

Exclusivos de eucariotos, atuam no splicing
de RNAm, na manutenção dos telômeros e
interagem com fatores de transcrição

MicroRNAs (RNAmi) e pequenos
RNAs de interferência (RNAsi)
→ ~ 21-22 nt

Interagem com RNAm, regulando
negativamente a expressão gênica

RNAs de interação piwi (RNApi)
→ ~ 24-31 nt

Impedem a dispersão de elementos
transponíveis para outros loci

RNAs não codificadores longos (RNAlnc)
→ > 200 nt

Transcritos com mais de 200 nucleotídeos
envolvidos na regulação da expressão gênica
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Figura 4.
Transcrição e tradução em
eucariotos e algumas classes
de RNA. Na transcrição, é
produzido o RNAm a partir
de informações contidas no
DNA. Na tradução, o RNAm
orienta a síntese de proteínas.
Note a presença do RNAt
(RNA transportador) e dos
ribossomos, que são formados
por RNAr (RNA ribossômico).
O RNAt e o RNAr são RNAs
funcionais, não codificadores
de proteínas, isto é, não
contêm a sequência de códons
para produção da cadeia
polipeptídica/proteína, mas têm
papéis importantes no processo
de tradução. Cabe dizer
também que, em procariotos,
ambos os processos (transcrição
e tradução) ocorrem no
citoplasma, pois não há
membrana nuclear.

Tabela 1.
Classes de RNAnc e suas
respectivas funções.
nt - nucleotídeos.

Splicing - processo de
maturação do pré-RNAm em
RNAm por meio do qual ocorre
a retirada de íntrons e junção
de éxons.
Fatores de transcrição proteínas importantes para
o início e para o controle
(reprimindo ou impulsionando)
da taxa de transcrição.
Elementos transponíveis trechos de DNA que se movem
dentro do genoma, podendo
por exemplo levar consigo
genes, promover rearranjos
cromossômicos e alterar a
expressão de genes vizinhos,
além de propiciar aumento da
variabilidade genética.
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Pseudoautossômicas - são
sequências homólogas entre os
cromossomos sexuais (X e Y),
localizadas nas extremidades
de seus braços curtos e longos
- chamadas de PAR1 e PAR2.
Tais regiões estão presentes
unicamente nos cromossomos
X e Y, que pareiam entre si
durante a meiose, permitindo a
ocorrência de recombinação.

Um exemplo clássico de RNA não codificador é o Xist (X-inactive specific transcript) que
faz parte da classe dos RNAlnc. Este RNA
está envolvido no silenciamento do cromossomo X em fêmeas de mamíferos placentários
(Figura 5). Em fêmeas, o processo de inativação silencia transcricionalmente um dos cro-

mossomos X do par, exceto por alguns genes
que permanecem ativos, especialmente aqueles mapeados nas chamadas regiões pseudoautossômicas. O mecanismo de inativação
permite uma equivalência de dosagem entre
machos e fêmeas para a expressão da maioria
dos genes do cromossomo X.

A escolha do cromossomo X a ser inativado é aleatória, de forma que algumas
células terão o X paterno ativo e, outras,
o X materno. Ao observar as células ao microscópio, é possível visualizar o X inativo
na periferia do núcleo, como uma estrutura
condensada à qual se dá o nome de corpúsculo de Barr. Após o processo de inativação

no início do desenvolvimento embrionário,
há a manutenção da inativação do mesmo
cromossomo X nas células-filhas. Dessa forma, uma fêmea de mamíferos é um
mosaico quanto à expressão de genes do
cromossomo X (algumas células do organismo têm X materno ativo e, outras, o X
paterno).

Figura 5.
Esquema da inativação do
cromossomo X. O RNA não
codificador Xist atua no
silenciamento do cromossomo
X em fêmeas. Ao observar as
células, microscopicamente, é
possível visualizar corpúsculo
de Barr na periferia do núcleo,
que corresponde ao X inativo.
O processo de inativação é
aleatório, de maneira que
algumas células têm o X
materno inativo e, as demais, o
paterno.
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Tendo claro que as instruções contidas no
DNA não se limitam à função de produção
proteica, atualmente o conceito de gene não
abrange apenas sequências codificadoras,
mas também as que orientam a síntese de
RNAs funcionais (RNAnc).

Em eucariotos,
o tamanho de
um gene não
é rigidamente
proporcional ao
tamanho da proteína
A distrofina e a titina são proteínas presentes
principalmente nos músculos. O gene da dis-

trofina (DMD) é um dos maiores da nossa
espécie, com aproximadamente 2,2 Mb, isto
é, 2.200.000 pb (dois milhões e duzentos mil
pares de bases), o que corresponde a cerca de
0,07% do genoma humano. Por ser tão grande, estima-se que o processo de transcrição
requer 16 horas. Por outro lado, o gene da
titina (TTN), embora seja menor (~281,4
Kb), produz uma proteína maior (35.991
aminoácidos) do que a proteína distrofina
(de 3.685 aminoácidos).

Kb - quilobases (mil pares de
bases).

Por que essa discrepância na relação entre o
tamanho do gene e o tamanho da proteína?
Para entender isso, é preciso comparar as regiões codificadoras (CDS do inglês coding
sequence) que dão origem a cada uma dessas
proteínas. Mas o que é região codificadora?
Para compreender esse conceito, vamos precisar entender o splicing do RNAm (Figura 6).

Figura 6.

Antes de se tornarem RNAm, os transcritos de genes codificadores de proteínas
são chamados transcritos primários ou
pré-RNAm. Um dos principais eventos do
processamento de pré-RNAm é a excisão de
íntrons e união dos éxons, porém, nem todo
o RNAm resultante desse processamento é
traduzido em proteína. O início da tradução se dá pela presença de uma trinca de
nucleotídeos com sequência AUG, que codifica o aminoácido metionina. O segmento de RNAm anterior ao primeiro AUG é
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chamado de 5’UTR (do inglês untranslated
region - região não traduzida). Também há
uma região não traduzida na extremidade 3’, a chamada 3’UTR, que corresponde
ao segmento posterior ao códon de parada
(UAA, UAG ou UGA). No RNAm, a região codificadora fica entre as regiões UTR.
Cabe dizer ainda que as regiões UTR podem envolver apenas o éxon inicial e o final,
mas podem envolver também mais éxons, a
depender da localização do primeiro AUG
e do códon de parada.

Transcrição, processamento
de RNAm e tradução. Após
a retirada dos íntrons, em
um processo denominado
splicing, o RNAm passa a ser
formado pelas regiões exônicas.
As extremidades do RNAm
maduro (denominadas regiões
UTR, do inglês unstranslated
regions) não são codificadoras
de proteína. A sequência que
orienta a construção da cadeia
peptídica no processo de
tradução está contida na região
de codificação (CDS).
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Tendo entendido o conceito de região codificadora, comparando o tamanho dessa
região nos transcritos da distrofina e da titina (Tabela 2), percebe-se que, apesar de o
gene da distrofina ser muito maior que o da
titina (2,2 Mb contra 281Kb), a região coTabela 2.
Informações sobre tamanhos
da sequência do gene no DNA,
da região codificadora e da
proteína da distrofina, titina e
insulina humanas. CDS – região
codificadora; Mb – megabases
(um milhão de pares de bases);
Kb – quilobases (mil pares de
bases); nt – nucleotídeos; aa –
aminoácidos.

Alterações pós-traducionais
- eventos de processamento
que mudam as propriedades
das proteínas por clivagem
(quebra) ou por adição de um
grupo químico a um ou mais
aminoácidos.

dificadora da titina é quase dez vezes maior
que o da distrofina e isso significa que apenas
uma pequena porcentagem da sequência do
gene da distrofina é codificadora. O gene da
distrofina tem muitos íntrons e esses introns
são muito grandes.

Gene

CDS

Proteína

DMD
distrofina

2,2 Mb

11.058 nt

3.685 aa

TTN
titina

281,4 Kb

107.976 nt

35.991 aa

INS
insulina

1,4 Kb

333 nt

51 aa

Outro evento que pode alterar consideravelmente o tamanho de uma proteína são
alterações pós-traducionais. A proteína insulina madura, por exemplo, passa por essas
alterações (Figura 7). A região codificadora
do gene da insulina leva à produção de uma
cadeia peptídica de 110 aminoácidos, corres-

pondente à pré-pró-insulina. Durante o processo de maturação, ela sofre duas quebras
promovidas por enzimas específicas, que
levam à retirada do peptídeo sinal e da cadeia C. Dessa forma, a insulina madura tem
apenas 51 aminoácidos, correspondentes às
cadeias A e B.

Figura 7.
Modificações pós-traducionais
para produção da insulina.
Perceba que é inicialmente
traduzida a cadeia polipeptídica
chamada de pré-pró-insulina,
com 110 aminoácidos, mas
ocorrem modificações que
retiram trechos dessa cadeia
(primeiro o peptídeo sinal e
depois a cadeia C), resultando
no hormônio insulina, de
apenas 51 aminoácidos.
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Antioxidante - um
antioxidante é uma molécula
capaz de inibir a oxidação de
outras moléculas. A oxidação
é um tipo de reação na qual
ocorre a perda de elétrons de
uma determinada molécula.
Embora as reações de oxidação
sejam importantes em algumas
vias biológicas, elas têm
potencial de produzir radicais
livres que, por sua vez, são
moléculas muito reativas que
em excesso podem ser danosas
ao organismo.

Bomba de sódio e potássio
- proteína localizada na
membrana plasmática cuja
atividade utiliza a energia
proveniente da degradação
do ATP (adenosina trifosfato)
em ADP (adenosina difosfato)
para transportar íons de sódio
e potássio entre os ambientes
intracelular e extracelular,
sempre contra o gradiente
de concentração, isto é, do
ambiente de menor para o de
maior concentração.

UniProt - banco de dados
disponível online com
informações de sequências de
aminoácidos nas proteínas e
suas funções.

Calcitonina - produzida
pela tireoide, é um hormônio
peptídico que diminui a
concentração de cálcio no
sangue e aumenta sua fixação
nos ossos.
Catacalcina - peptídeo
produzido na tireoide que atua
na redução de cálcio no sangue.
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A insulina é responsável pela redução da glicemia, ao promover a entrada de glicose nas células. Hoje se sabe também que
o peptídeo C cumpre algumas funções fisiológicas, tais quais:
é um anti-inflamatório, antioxidante, antiapoptótico, tem
atuação na melhora do fluxo sanguíneo e na bomba de sódio
e potássio. Assim sendo, alterações pós-traducionais na pré-pró-insulina levam à formação de duas proteínas importantes
menores que a cadeia polipeptídica precursora: a insulina e o
peptídeo C.

O número de genes
não é proporcional
à complexidade do
organismo
O Projeto do Genoma Humano foi um empreendimento internacional que aconteceu entre 1990 e 2003 e contou com
pesquisadores de 18 países. Tinha como objetivo determinar a
sequência nucleotídica completa do genoma humano, além do
mapeamento e identificação de seus genes. No início do projeto, estimava-se que o genoma humano teria cerca de 100.000
(cem mil) genes. O raciocínio era baseado em uma ideia simples: cada gene produz uma proteína e quanto mais genes,
maior a complexidade do organismo, por isso esperavam que
o ser humano tivesse mais genes que outros organismos para
os quais o genoma era razoavelmente conhecido, no entanto,
era equivocado esse raciocínio.
Surpreendentemente, chegou-se a um número total de genes
do genoma humano muito inferior a 100.000, o que estava
abaixo das expectativas. De acordo com dados atuais do Ensembl, o genoma humano tem cerca de 20.500 genes que codificam proteínas e outros 24.000 genes não codificadores, ou
seja, que contêm instruções para síntese de RNAs funcionais.
De acordo com dados atuais do UniProt, nossa espécie tem
pouco mais de 75.500 proteínas. Mas por que temos mais proteínas do que genes codificadores de proteínas em humanos?
Há mais de um motivo, na verdade. O primeiro deles são as
alterações pós-traducionais, das quais já tratamos aqui. Voltando ao exemplo da insulina, perceba que após a tradução
ocorrem modificações na cadeia polipeptídica inicial e o resultado é a produção de duas proteínas derivadas: a insulina e o
peptídeo C.
Outro mecanismo que contribui para termos mais proteínas
que genes codificadores de proteínas em humanos é um evento
de nome splicing alternativo, que já era conhecido desde o início da década de 1980. Para entender o mecanismo de splicing
alternativo, é necessária a explicação de como é a expressão
da calcitonina, da catacalcina e do CGRP a partir do gene
CALCA (Figura 8).
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Glicemia - concentração de
glicose no sangue.
Antiapoptótico - a apoptose
é um tipo de morte celular
programada, um "suicídio
celular". Como consequência
evita que células com
problemas comprometam o
funcionamento adequado
do organismo. Mecanismos
apoptóticos favorecem a
entrada em apoptose, enquanto
mecanismos antiapoptóticos a
evitam.

Ensembl - é um Genome
Browser - isto é, um navegador
- que permite o acesso a
inúmeros bancos de dados,
disponíveis online com
informações genômicas de
diversas espécies. O Ensembl
original (lançado em 1999 em
resposta à iminente conclusão
do Projeto do Genoma
Humano) concentrava-se
apenas em genomas de
vertebrados. Desde 2009, há
também portais específicos
online do Ensembl para
metazoa, plantas, fungos,
bactérias e protistas.

CGRP - peptídeo produzido
por neurônios e tem diversas
funções: é vasodilatador
(dilatador de vasos sanguíneos),
atua na transmissão de sinais de
dor ao cérebro e na regeneração
do tecido nervoso após lesão.
A sigla significa peptídeo
relacionado ao gene da
calcitonina (do inglês, calcitonin
gene related peptide).
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Figura 8.
A expressão do gene CALCA
envolve eventos de splicing
alternativo tecido-específico e
modificações pós-traducionais,
resultando em três produtos
proteicos diferentes. O
splicing na tireoide não
ocorre da mesma maneira
que em neurônios. Perceba
as diferenças no conteúdo
exônico do mRNA da tireoide
e de neurônios. Além disso, o
precursor proteico traduzido
na tireoide passa por
alterações pós-traducionais –
representadas pelas tesouras
- e resulta em dois produtos
(calcitonina e catacalcina),
enquanto o de neurônios forma
apenas o CGRP após alterações
pós-traducionais.

O gene CALCA tem seis éxons. A transcrição deste gene na tireoide, seguida de processamento com excisão de íntrons (splicing),
resulta em um RNAm maduro, contendo
apenas os éxons 1, 2, 3 e 4. Já nos neurônios,
o RNAm maduro contém os éxons 1, 2, 3, 5
e 6. A esse fenômeno dá-se o nome de splicing
alternativo, em que RNAs com conteúdos
exônicos diferentes são formados (transcritos diferentes). O mecanismo ocorre durante
o processamento de pré-RNAm em RNAm
maduro.
No caso específico do gene CALCA, o
RNAm formado na tireoide dá origem a uma
cadeia polipeptídica precursora que sofre uma
série de alterações pós-traducionais e origina
duas proteínas: a calcitonina e a catacalcina. Já
o RNAm formado em neurônios dá origem
a uma cadeia polipeptídica que também sofre
alterações pós-traducionais, produzindo apenas o CGRP, ou seja, a partir do gene CALCA
há a síntese de três produtos proteicos graças a
dois mecanismos aqui tratados: splicing alternativo e alterações pós-traducionais.
O splicing alternativo permite que um único
pré-RNAm tenha diversas possibilidades de
splicing, aumentando consideravelmente o
número possível de produtos proteicos.

Entretanto, esse mecanismo de splicing e as
alterações pós-traducionais não são os únicos a contribuir para que haja uma enorme
diversidade de proteínas sintetizadas por
cada genoma eucarioto, com número que
pode ser inclusive superior ao de genes,
como em humanos. Outro mecanismo importante é a existência de sítios alternativos de início da transcrição. Nos genomas
de humanos, por exemplo, mais de 50%
dos genes têm sítios alternativos de início
da transcrição, sendo em média quatro por
gene.
Mas, como esse mecanismo funciona? Para
entendermos, é preciso saber que a transcrição de um gene em organismos eucariotos
é altamente controlada. Cada gene possui
regiões regulatórias, nas quais estão presentes sequências específicas que controlam a transcrição. Uma dessas sequências
é a região promotora que, como o nome já
diz, ajuda a promover a transcrição do gene,
funcionando como um local de montagem
de um complexo proteico (formado por polimerase do RNA e fatores de transcrição).
O sítio de início da transcrição corresponde ao primeiro nucleotídeo transcrito (comumente chamado de +1) (Figura 9).
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Figura 9.

A depender da localização do promotor
(um mesmo gene pode ter mais de um promotor), a posição do sítio +1 pode variar,
originando diferentes transcritos por gene
(Figura 10).
Assim sendo, a chave da complexidade humana provavelmente não está no número de

genes, mas em como as sequências gênicas
são usadas como módulos para construir
diferentes produtos. Mecanismos como alterações pós-traducionais, processos alternativos de splicing e múltiplos sítios de início de
transcrição contribuem para a ampla gama
de possibilidades na produção de proteínas.

Estrutura gênica com sítio
de início da transcrição (+1),
que é o primeiro nucleotídeo
transcrito. A polimerase do RNA
reconhece a região promotora
do gene, mas só inicia sua
transcrição a partir do sítio +1.

Figura 10.

Dessa forma, não é tão surpreendente que,
de acordo com dados atuais do Ensembl, o
zebrafish (Danio rerio – peixe paulistinha)
tenha aproximadamente 5.000 (cinco mil)
genes codificadores de proteínas a mais que
os humanos, ou que o tomate (Solanum lycopersicum) tenha cerca de 14.000 (quatorze
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mil) genes codificadores de proteína a mais
que os humanos. E, também, que o milho
apresente cerca de 19.000 (dezenove mil) a
mais. Já o verme Caenorhabditis elegans tem
números próximos de genes codificadores e
não codificadores de proteínas em relação
aos humanos (Figura 11).

Sítios alternativos de início
da transcrição. Perceber que
o início da transcrição pode
variar em um mesmo gene,
gerando RNAs mensageiros
maduros diferentes e,
consequentemente, proteínas
diferentes.
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Os dados do gráfico (Figura 11) evidenciam
que a complexidade de um organismo, tal
qual era entendida, não pode ser diretamente avaliada a partir do número de genes em

seu genoma, uma vez que há um amplo repertório de mecanismos reguladores intermediários entre o gene e o produto de sua
expressão.
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agências de fomento CAPES, CNPq e
FAPESP.
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Figura 11.
Número de genes codificadores
e não codificadores de proteínas
em diferentes espécies de
eucariotos. Obs.: gráfico com
informações dos bancos de
dados Ensembl, baseadas no
conhecimento científico atual.
Consulta em 08/06/2020, que
está sujeito a atualizações.
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O DNA vem sendo utilizado para auxiliar na resolução de crimes desde a década de 90, e é considerado uma prova de ouro,
praticamente irrefutável. Entretanto, existem situações em que
a abordagem tradicional utilizada pelos laboratórios policiais
ainda é insuficiente, não contribuindo para a identificação do
agressor. Cientistas começaram a pesquisar novas abordagens
para o uso desse material, e assim surgiu a técnica conhecida
por Fenotipagem Forense por DNA. Ela busca predizer características físicas de uma pessoa (como a cor dos cabelos, o formato da face, a presença de sardas) analisando apenas pontos
específicos de seu material genético. Assim, a polícia teria novas
pistas que poderiam redirecionar uma investigação. Já existem
ferramentas capazes de predizer a cor dos olhos, cabelos e pele,
enquanto outras características foram pouco estudadas. Apesar
de ser promissora, ainda há muito o que se discutir sobre os aspectos morais, éticos e legais que envolvem o uso dessa técnica.
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Por que as pessoas
apresentam
características
físicas diferentes?

As regiões do DNA que podem diferir de indivíduo para indivíduo são chamadas de sítios de variação ou marcadores genéticos. Se
a frequência do alelo mais frequente desse sítio na população for inferior a 99%, podemos
chamar esse sítio de marcador polimórfico,
ou polimorfismo genético.

Se andarmos pelas ruas e prestarmos atenção ao nosso redor, poderemos encontrar
pessoas com os mais diversos tipos de características: altas, baixas, loiras, morenas,
ruivas, olhos variando de bem claros a muito
escuros, cabelos variando de lisos a crespos,
diferentes tamanhos de nariz, formatos de
lábios, dentre uma infinidade de características que nos tornam únicos. E, é também, a
partir dessas características, as quais chamamos de fenótipos, que podemos reconhecer
uns aos outros. Porém, ao mesmo tempo,
os seres humanos compartilham muitas semelhanças, tanto externas quanto internas:
apresentamos uma estrutura corporal que
varia pouco entre indivíduos (tronco, braços, pernas, cabeça, olhos, boca, nariz etc.) e
precisamos também do mesmo conjunto de
proteínas, células e nutrientes para manter o
corpo funcionando corretamente.

Polimorfismos de
DNA empregados
na prática forense

De maneira geral, nossas semelhanças são
muito maiores que nossas diferenças, e é
isso que define a espécie Homo sapiens. E,
por sermos da mesma espécie, a maior parte da nossa sequência de DNA é conservada
igualmente em todos os indivíduos, sendo
que, aproximadamente, apenas 0,15% da
informação genética varia entre as pessoas.
Se pensarmos que o genoma, o conjunto
de informação genética contida nas células
gaméticas da espécie, possui um total de 3,2
bilhões de nucleotídeos, essa porcentagem
equivale a 4,5 milhões de bases que podem
variar entre indivíduos. De fato, é estimado
que exista cerca de 4 a 5 milhões de diferenças entre dois indivíduos e é uma pequena
parcela dessas diferenças que explica a variabilidade fenotípica observada na população.
É válido lembrar que fatores externos também podem influenciar na aparência de um
indivíduo como, por exemplo, a luz do sol
que tem a capacidade de bronzear as pessoas,
alterando assim a cor de pele das mesmas.
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Alelo - formas alternativas
presentes em um mesmo ponto
ou região do DNA.

Polimorfismo genético variações que ocorrem no DNA,
sendo que o alelo mais raro
apresenta frequência maior do
que 1% na população.

A prática forense utiliza três tipos de polimorfismos que são de uso valioso (Figura 1):
• Elementos repetitivos arranjados em tandem. Dentro dessa categoria, existem dois
tipos de polimorfismos: os minissatélites/VNTRs (do inglês Variable Number
of Tandem Repeats) que consistem na repetição de uma sequência que pode variar
de 7 a 100 bases, e os microssatélites/
STRs (do inglês Short Tandem Repeats)
que consistem na repetição de uma sequência que pode variar de 2 a 6 bases.
Nessa categoria de polimorfismos, a diferença entre um alelo e outro é o número
de vezes que a sequência de bases será
repetida. São eles os marcadores utilizados para realizar testes de paternidade e
identificação humana. Enquanto a análise dos minissatélites resulta no clássico
DNA fingerprinting, que revolucionou
a atividade de identificação por DNA, a
análise de aproximadamente dez a vinte
STRs distribuídos pelos diferentes cromossomos compõem os modernos perfis
genéticos gerados no mundo todo.
• Polimorfismos de nucleotídeo único
(SNP), do inglês Single Nucleotide Polimorphysm. É o mais simples e também o mais
comum tipo de polimorfismo. Consiste
na troca de uma única base da sequência
genética, por exemplo, em uma posição
específica que normalmente é encontrada uma base nitrogenada A (adenina),
também pode ser encontrada em alguns
indivíduos a base G (guanina). Apesar de
não serem tão informativos quanto STRs,

DNA fingerprinting - em
uma tradução literal, significa
impressão digital do DNA.
Tal técnica de identificação
anteriormente baseada na
análise de minissatélites
produzia perfis considerados
únicos (assim como as então
tradicionais impressões
digitais). Após a descoberta
dos microssatélites, os perfis
de STRs passaram a ser mais
comumente usados.

Perfil Genético - conjunto
de alelos de um conjunto
de marcadores de DNA que
permitem individualizar uma
pessoa.
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visto que normalmente apenas dois alelos
são observados em cada SNP, estão presentes em maior número no genoma e são
os principais marcadores para análise de
DNA degradado, uma vez que, devido ao
pequeno tamanho dos fragmentos, são
mais facilmente amplificáveis por PCR
(do inglês Polymerase Chain Reaction) do
que os STRs.

Figura 1.
Ilustração dos tipos de
polimorfismos de DNA que são
empregados na prática forense:
minissatélites/VNTRs (do inglês
Variable Number of Tandem
Repeats), microssatélites/
STRs (do inglês Short Tandem
Repeats), polimorfismos de
nucleotídeo único, (SNP
do inglês Single Nucleotide
Polimorphysm) e InDels
(inserções/deleções).

Uso do DNA na
prática forense
Em cenas de crime, acidentes ou desastres de
massa que precisem da identificação de uma
pessoa, é comum que se encontre material
biológico do indivíduo em questão (sangue,
saliva, sêmen, entre outros). A partir da coleta desse material, o procedimento padrão
seguido pela perícia é o de tentar obter um
perfil genético do criminoso/vítima utilizando polimorfismos STRs. O DNA é
extraído das amostras biológicas coletadas,

• Inserções/Deleções (InDels). Consistem
normalmente na presença (inserção) ou
ausência (deleção) de uma ou mais bases na molécula de DNA. Assemelham-se aos SNPs em vários aspectos: estão
amplamente distribuídos pelo genoma,
apresentam normalmente dois alelos e são
mais facilmente amplificados na análise de
DNA degradado.

quantificado, e os fragmentos alvo são amplificados por PCR. Como polimorfismos
STRs consistem em fragmentos de diferentes tamanhos, a análise dos mesmos pode
ser realizada pela técnica de eletroforese,
através da qual o DNA amplificado é depositado em cavidades presentes em um gel e
nesse gel é aplicada uma corrente elétrica.
Como os fragmentos de DNA estão carregados negativamente, os mesmos são atraídos
para a outra extremidade do gel, a qual está
carregada positivamente. Dessa maneira, as
moléculas de menor tamanho migram para
a outra extremidade do gel mais rapidamen-
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te, e os fragmentos de DNA são separados
de acordo com seus tamanhos. A partir de
poucos marcadores STR (entre dez e vinte)
consegue-se traçar um perfil genético único, capaz de individualizar uma pessoa e de
permitir que um indivíduo seja identificado
com alta confiabilidade (com exceção de gêmeos monozigóticos – idênticos –, pois estes possuem o mesmo genoma, e, portanto,
o mesmo perfil genético). Em investigações
criminais, este perfil pode ser comparado
com o perfil de algum suspeito previamente identificado pela polícia ou com perfis de
criminosos já existentes na Rede Integrada
de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG https://www.justica.gov.br/sua-seguranca/
seguranca-publica/ribpg). Já em casos de acidentes ou desastres de massa, o perfil obtido
de uma vítima ainda não identificada pode
ser comparado com o perfil de parentes ou
com amostras de referência ante-mortem
das vítimas do desastre, coletadas a partir de
escovas de dente ou de roupas íntimas, por
exemplo.
Como STRs consistem em sequências que
podem ser repetidas muitas vezes, o DNA
deve estar em bom estado para que o perfil
genético possa ser obtido de maneira confiável. Algumas vezes, a realidade encontrada
em locais de perícia pode ser diferente: as
condições ambientais não são propícias e o
material biológico pode estar em quantidade reduzida e/ou acabar se degradando parcialmente caso não seja coletado em tempo
hábil, dificultando assim a obtenção de um
bom perfil por STRs.
Dessa forma, quando não é encontrado um
perfil compatível com aquele obtido no local
de perícia ou quando nem é possível se obter um perfil de STRs, se não houver mais
nenhuma pista relevante, o caso pode ser arquivado por anos até que surja alguma informação nova. Diante dessas limitações, estratégias alternativas tornaram-se necessárias e
o uso de SNPs tornou-se uma possibilidade interessante devido a algumas vantagens
apresentadas em relação aos STRs como, a
facilidade de análise em casos de amostras
degradadas. Apesar de possuírem um menor
poder de discriminação, os SNPs são muito abundantes no genoma, e é possível que
milhares deles sejam genotipados, fazendo
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com que seja alto o poder de discriminação
combinado (ou seja, a capacidade de se diferenciar dois indivíduos baseando-se nos
marcadores genéticos analisados). Ainda
assim, o perfil genético composto por SNPs
pode não levar à identificação do indivíduo
em situações nas quais não existam suspeitos
ou material de referência, nem um banco de
perfis de SNPs de criminosos previamente
condenados.
Dessa maneira, a partir dos anos 2000, uma
nova área de estudo de genética forense começou a ser incentivada, denominada Fenotipagem Forense por DNA (do inglês Forensic DNA Phenotyping). Essa técnica tem
por objetivo determinar as características
externamente visíveis de um indivíduo baseando-se apenas na análise de marcadores
(principalmente SNPs e InDels) do material
genético obtido (Figura 2). Assim, quando a
análise por STRs se mostrasse inconclusiva,
a fenotipagem forense proporcionaria predições que trariam um novo rumo à investigação, concentrando a busca da polícia em
indivíduos que apresentassem determinados
fenótipos ou revelando alguns aspectos da
aparência ante-mortem de vítimas encontradas em desastres de massa.
As metodologias para fenotipagem por
DNA não eram muito desenvolvidas, pois
essa área da genética, que estuda a origem
dos fenótipos morfológicos, ainda não tinha
despertado muito o interesse dos pesquisadores. Além disso, todas as características
externamente visíveis são consideradas traços complexos, tornando ainda mais complicado o seu estudo. São considerados traços
complexos aqueles fenótipos em que fatores
ambientais, em conjunto com diversos genes,
atuam em sua determinação. Porém, quando
ficou evidente a potencial aplicação forense
desse campo de pesquisa, muitos estudos
começaram a ser feitos buscando entender
a base molecular de cada característica, e
percebeu-se que algumas delas eram menos
complicadas do que de outras. Atualmente,
já se tem uma boa compreensão sobre a base
genética da pigmentação humana, característica que é definida majoritariamente pela
presença de melanina na epiderme, cabelo e
íris. Esse pigmento consiste em um complexo grupo de moléculas sintetizado dentro de

Rede Integrada de Bancos
de Perfis Genéticos (RIBPG)
- É uma rede constituída por:
Secretarias de Segurança
Pública (ou instituições
equivalentes), Secretaria
Nacional de Segurança
Pública e Polícia Federal
para o compartilhamento
de perfis genéticos obtidos
em laboratórios de Genética
Forense, tanto na esfera
estadual como nacional.
São incluídos nos bancos
de dados: perfis genéticos
provenientes de vestígios de
locais de crime; material de
indivíduos condenados por
crimes hediondos ou por crime
doloso e violento contra a
pessoa; material de indivíduos
identificados criminalmente
e de pessoas desaparecidas e
ainda de restos mortais não
identificados (ossadas, pelos,
arcada dentária etc.).

Amostras de referência
- consiste na amostra de
material biológico que servirá
como padrão de comparação
em análises de DNA. Por
exemplo, a amostra biológica
de um suspeito (referência)
será comparada à amostra
desconhecida da cena do
crime. Em casos de desastres
de massa, as amostras
desconhecidas originam-se
das vítimas e, as amostras de
referência devem ser originárias
de objetos que contenham
material biológico das possíveis
vítimas em questão, como
escovas de dentes ou roupas
íntimas.
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Melanócitos - células
especializadas na produção de
melanina.
Sequenciamento de DNA técnica da biologia molecular
usada para determinar a ordem
das bases nitrogenadas (A, T, C,
G) em um fragmento do DNA.

Genotipagem - técnica
da biologia molecular para
determinação de genótipos de
pontos ou regiões de interesse
do DNA.

Figura 2.
Etapas de fenotipagem forense
por DNA. Primeiramente,
coleta-se uma amostra
biológica na cena de crime de
um indivíduo desconhecido. A
partir desse material, o DNA
é extraído e genotipado, e
as ferramentas são utilizadas
para predição de fenótipos.
Posteriormente, as informações
obtidas devem ser repassadas
às autoridades policiais
competentes para ajudar no
direcionamento da busca por
aquele indivíduo suspeito.

células especializadas, os melanócitos. Estima-se que mais de 100 genes estão atuando
na via de síntese da melanina, destacando-se
TYR, OCA2, SLC45A2, SLC24A5, MC1R,
ASIP e HERC2.
Com a modernização das tecnologias de sequenciamento de DNA e genotipagem de
marcadores genéticos, estudos mais amplos
envolvendo milhares de amostras e marcadores puderam ser feitos e, finalmente,
tornou-se possível desenvolver as primeiras ferramentas voltadas para a predição
de fenótipos de pigmentação: cor de olho,

Já a predição de cor de cabelo mostra-se um
pouco mais complicada porque, primeiramente, acaba sendo muito difícil sua classificação em categoria de cor já que, por vezes,
elas são muito parecidas como, por exemplo,
loiro-escuro e castanho-claro e castanho-escuro e preto. Além disso, da infância para a
fase adulta pode ocorrer um escurecimento
dos fios (as causas moleculares disso permanecem desconhecidas), o que pode influenciar também na predição gerada.
Por fim, a pigmentação da pele é o fenótipo
mais complexo dentre as três pigmentações,

cabelo e pele. Dentre essas colorações, pode-se dizer que a mais simples em termos
genéticos é a pigmentação da íris. Já se sabe
que um SNP denominado rs12913832
do gene HERC2 tem papel importante
na determinação dessa característica, pois
seu genótipo GG determina olhos azuis,
enquanto o genótipo AA determina olhos
castanhos com grandes probabilidades de
acerto (a determinação de olhos não-azuis
e não-castanhos, como olhos verdes, permanece desconhecida). Além disso, a cor
dos olhos possui menor interferência do
meio ambiente.

primeiro porque não há um consenso certo
sobre como categorizá-la: podemos dividi-la
em diferentes categorias, utilizando critérios subjetivos (como classificação visual) ou
objetivos (como métodos que quantificam a
pigmentação). Além disso, o clareamento da
cor da pele seguiu caminhos evolutivos diferentes em europeus e asiáticos, por exemplo,
levando assim a diferentes padrões genéticos
para essa característica. Por fim, estamos
sempre expostos ao sol, o que leva a diferentes intensidades de bronzeamento, influenciando assim na pigmentação final.
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Ferramentas de
predição existentes
Como mencionado anteriormente, hoje em
dia já se tem uma boa compreensão sobre a
base genética da pigmentação humana, e a
mesma se mostra como um dos traços fenotípicos menos complicados. Dessa maneira,
já existem algumas ferramentas voltadas
para predição desses fenótipos.
O conjunto de ferramentas mais famoso
no campo forense atualmente é o sistema
HIrisPlex-S, para predição simultânea da
cor dos olhos, cabelos e pele. Essa ferramenta gera probabilidades para cada categoria de cor a partir da genotipagem de
um conjunto de 41 marcadores genéticos.
Em relação à cor dos olhos, classificados
em azul, intermediário (verde/mel) e castanho, a taxa de acerto obtida mostrou-se
acima de 92% para determinação de olhos
azuis e castanhos. Infelizmente, o sistema
apresenta grandes falhas na determinação
de olhos intermediários, como verde e mel,
pois ainda não se tem um entendimento
preciso de quais polimorfismos originam
esses fenótipos. Já as taxas de acerto para
cabelos (classificados em ruivo, loiro, castanho e preto) não se mostraram altas como
as obtidas para os olhos, porém já pode ser
considerado como bom um começo para
a área, pois se mostram em torno de 33%
para cabelos pretos a 66% para cabelos loiros. Já a pigmentação da epiderme é classificada em cinco categorias: muito clara,
clara, intermediária, escura e muito escura.
A ferramenta apresenta pequenas taxas de
acerto para todas as categorias, principalmente muito-clara e escura, e reforça a necessidade de novos marcadores que ajudem
a melhorar essas predições.
O modelo preditivo do sistema HIrisPlex-S está implementado em uma ferramenta
online gratuita que pode ser acessada em
https://hirisplex.erasmusmc.nl/. Nela, é
possível simular um perfil genético, preenchendo os boxes com o número correspondente de alelos que o indivíduo possui, e
observar a predição correspondente.
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Outros conjuntos de sistemas preditivos
muito conhecidos são aqueles vinculados a
uma ferramenta denominada Snipper. Dentre os sistemas, três foram desenvolvidos para
predição de cor dos olhos. O mais completo
deles, composto por 23 SNPs, apresenta elevadas taxas de acerto de classificação: 98%
para olhos azuis, 99% para intermediários e
92% para olhos castanhos.
Para predição da cor de cabelo, foi desenvolvido um único sistema que utiliza genótipos
de 12 SNPs. Esse modelo também classifica
os cabelos em quatro categorias: ruivos, loiros, castanhos e pretos. As taxas de acerto
obtidas pelos desenvolvedores utilizando
esse conjunto variaram de 45% para castanhos a 85% para loiros.
Por fim, para predição da cor da pele, 10
SNPs são utilizados, com quatro deles estando presentes também no HIrisPlex-S. Essa
ferramenta apresenta uma classificação mais
simples em relação à cor da pele, classificando-a em branca, intermediária e escura. As
taxas de acerto variaram de 74% para peles
intermediárias a 99% para peles brancas.
O modelo preditivo da ferramenta Snipper
também está implementado em uma interface online gratuita, e está disponível no site
http://mathgene.usc.es/Snipper/. Para os
curiosos, pode-se simular um perfil genético
inserindo possíveis genótipos de um indivíduo e verificar a predição correspondente.

Aplicabilidade
das ferramentas
preditivas no Brasil
Apesar do sucesso da iniciativa da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos no Brasil,
cujo início das atividades deu-se em 2013, cerca de 70 mil perfis de indivíduos condenados
e identificados criminalmente estavam armazenados até novembro de 2020 (relatório virtual disponível em: https://www.justica.gov.
br/sua-seguranca/seguranca-publica/ribpg/
relatorio-interativo/xiii-relatorio-da-ribpg).
Sendo assim, a predição de fenótipos pode ter
uma relevância ainda maior para auxiliar na
resolução de crimes no Brasil.
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A população brasileira é uma população miscigenada, ou seja, possui contribuição genética de mais de uma população ancestral. No
nosso caso, três populações contribuem de
maneira expressiva para a nossa diversidade
genética: europeus, que respondem à maior
parcela de contribuição devido à colonização,
africanos, trazidos pelos europeus nos séculos passados, e nativos americanos, que aqui
habitavam antes da chegada dos portugueses. Devido a essa miscigenação, nossa população pode apresentar uma maior frequência
de fenótipos chamados intermediários. Por
exemplo, o Brasil possui uma parcela maior
de indivíduos com olhos verdes do que azuis,
enquanto o contrário acontece na Europa,
onde olhos azuis são mais comuns. Muitas
pessoas do nosso país também apresentam
cabelos loiro escuro/castanho-claro, sendo
mais raro observamos indivíduos com cabelos loiro-claro e ruivos, enquanto esse é um
fenótipo comum em muitos lugares da Europa.
Assim, é importante lembrar que, devido ao
fato de algumas ferramentas preditivas terem
sido desenvolvidas a partir de estudos feitos
em populações europeias, seu desempenho
pode ser afetado quando usadas em populações miscigenadas. Por exemplo, para uma
população brasileira que apresente grande parcela da população com olhos verde e
mel, a dificuldade das ferramentas atuais em
predizer essas cores de olhos torna-se ainda
mais relevante.
Devido a isso, ao testarmos as ferramentas
HIrisPlex-S e Snipper no Brasil, constatamos maiores dificuldades na predição de
fenótipos intermediários de olhos e cabelos
de maneira geral. No caso da pele, o sistema HIrisPlex-S apresentou dificuldades
na predição de fenótipos claros, enquanto o
Snipper falhou na predição de fenótipos escuros. Por isso, é extremamente importante
que se continue buscando marcadores associados significativamente com pigmentação
em populações miscigenadas. No Laboratório de Pesquisas Forenses e Genômicas,
estudamos diversos genes envolvidos na via
de produção da melanina, buscando confirmar associações já descritas na literatura e,
principalmente, identificar novos marcado-

res que estejam associados com fenótipos
de pigmentação, especialmente em relação
aos fenótipos intermediários, a fim de se desenvolver uma ferramenta própria para uso
forense no Brasil.

Futuro da
Fenotipagem
Forense por DNA
Em relação à pigmentação humana, apesar
de já termos várias ferramentas preditivas
disponíveis, ainda existem desafios a serem
vencidos, como a predição de olhos verde/
mel e melhoras na acurácia preditiva da cor
de cabelos e pele, além de uma padronização
na classificação.
A ciência está se empenhando muito para
que seja possível desenvolver ferramentas
para predizer outras características externas
das pessoas. Apesar de ainda não termos nenhum novo sistema totalmente desenvolvido
e validado, existem algumas características
que são candidatas promissoras a possuírem
uma ferramenta de predição. Pesquisadores
de diversos países europeus reuniram-se em
um enorme projeto, o consórcio VISAGE
(Atributos Visíveis por meio da Genômica, do inglês The VISible Attributes Through
GEnomics), com o objetivo de desenvolver
amplos trabalhos relacionados à predição de
características morfológicas, a fim de proporcionar o maior número de informações para
ajudar nas buscas policiais.
Uma característica que vem sendo estudada
há muitos anos é a estatura de um indivíduo.
O estudo mais recente foi realizado em 2019
pelo VISAGE e utiliza um conjunto de 689
SNPs para predição satisfatória de estatura
em indivíduos europeus.
Outra característica que vem despertando
a atenção dos pesquisadores é a morfologia
do cabelo. Em africanos, há a predominância de cabelos cacheados/crespos, enquanto
em populações europeias observamos menor
frequência deste tipo de cabelo, com predominância de cabelos lisos, até chegarmos
nos asiáticos, em que o cabelo liso é dominante. Assim, em populações miscigenadas
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podemos encontrar todos os tipos de cabelo.
Atualmente, mais de vinte genes já foram relacionados com a curvatura do cabelo, quatro
deles tendo sido estudados especificamente
em populações latino-americanas. A intenção é que se consiga desenvolver uma ferramenta capaz de diferenciar com precisão
cabelos lisos, ondulados e cacheados.
A presença de sardas também vem sendo
estudada, e já foram desenvolvidos modelos
na Europa que conseguiram predizer corretamente a presença ou ausência de sardas em
até 84% dos indivíduos. Modelos capazes de
predizer se o indivíduo possui alta ou baixa
incidência delas também estão sendo desenvolvidos, porém com menores taxas de acerto.
O objetivo mais desejado entre os cientistas envolvidos com a Fenotipagem Forense
por DNA é conseguir predizer a aparência
da face humana. Vários estudos utilizaram
fotografias do rosto para segmentá-lo de diferentes maneiras e procurar genes associados a tais segmentos. O estudo mais recente, feito pelo consórcio VISAGE, estipulou
treze pontos principais no rosto e mediu as
distâncias entre eles, identificando 24 genes
associados a essas características. Apesar de
todos os esforços que vêm sendo feitos há
anos, a predição facial permanece como um
grande desafio e ainda não existe uma ferramenta capaz de predizer tal característica,
devido à complexidade das faces.

Aspectos éticos
e legais
O uso do DNA no âmbito forense sempre
levantou diversos questionamentos éticos e
legais. Como as primeiras ferramentas foram
desenvolvidas por laboratórios europeus, era
de se esperar que o uso de tais ferramentas
fosse discutido primeiramente na União Europeia. Ainda não existe um consenso entre
os países sobre a maneira de implementar a
prática de fenotipagem forense nas investigações. Até o começo de 2020, esta técnica era
explicitamente regulada pela lei em apenas
dois países: Holanda e Eslováquia, enquanto
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em outros sete (Reino Unido, Polônia, República Tcheca, Suécia, Hungria, Áustria e
Espanha) ela era praticada em conformidade
com as leis existentes. Já no Brasil, ainda não
existe legislação específica para esta prática.
Segundo a Lei nº 12.654/2012, que é aplicável apenas às atividades da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG),
informações genéticas contidas nos bancos de
dados de perfis genéticos não poderão revelar
traços somáticos (traços físicos, como feições,
conformação facial e corporal, cor da pele etc.)
ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero. Assim, os dados
servem unicamente para individualização,
não sendo permitido armazenar dados que
revelem qualquer característica física. Antes
que a prática de Fenotipagem Forense por
DNA seja legalmente regulamentada, é importante uma reflexão sobre os vários aspectos éticos que envolvem a técnica. Existem
argumentos a favor de sua liberação, porém
todos eles devem ser contrabalanceados.
Primeiramente, a Fenotipagem Forense por
DNA seria utilizada apenas quando a genotipagem por STRs fosse inconclusiva ou
ineficaz, com o objetivo de fornecer pistas
adicionais quando todos os outros métodos
convencionais já fossem esgotados. Porém,
qual a real confiabilidade dessas informações? Ainda não existem estudos mostrando
o efeito que esses resultados provocam em
investigações reais, não se sabe ao certo se a
implementação de tal prática elevaria significativamente as taxas de identificação de um
criminoso pela polícia.
E, aliás, estaria a polícia preparada para lidar com os resultados obtidos pela fenotipagem? Desde que o perfil de DNA por
meio de STRs se consolidou como uma das
principais provas judiciais, tornando-se uma
prova de ouro, criou-se a ideia de que toda
informação gerada a partir dela seria à prova
de erros. Porém, no caso da fenotipagem, os
dados são gerados com base em inferências
probabilísticas e, portanto, não consistem
em verdades absolutas. É importante ter isso
em mente em uma investigação, para não direcionar a polícia a focar em uma pista falsa.
Além disso, quando traços específicos as-
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sociados a minorias étnicas forem preditos,
certos preconceitos presentes na sociedade
também podem levar a uma superestimativa
da confiabilidade em relação a tais predições
e a julgamentos precipitados. É necessário
estudar a maneira como o laboratório científico apresentaria os dados para os responsáveis pela investigação e que essas pessoas,
bem como outros agentes envolvidos, como
juízes, fossem cuidadosamente instruídas
sobre como interpretá-los. Além disso, a
fenotipagem não deve servir como prova
condenatória: após a apreensão de um suspeito, o mesmo deve ser submetido ao teste
tradicional por STRs para confirmação de
identidade. Depois de utilizados, os dados
também geram discussão: deveriam ser armazenados por um tempo ou simplesmente
descartados? E, em situações que levam anos
para serem os casos solucionados? Como
proceder? Essas são questões que ainda precisam ser analisadas à luz do legislativo de
cada país.
Outro ponto a ser discutido é se e como essas
informações devem ser repassadas e divulgadas pela mídia. A mesma situação descrita
no parágrafo anterior pode ocorrer aqui: a
divulgação de um possível perfil fenotípico
pode gerar alvoroço em uma população leiga,
que pode tomá-lo como verdade absoluta,
levando à discriminação de pessoas com traços semelhantes. Além disso, mídias sensacionalistas podem se aproveitar para colocar
pessoas inocentes como potenciais culpadas,
e tais pessoas podem sofrer uma represália
direta nesse caso. Por fim, se divulgado um
determinado perfil, e o assassino tiver outra
aparência, isso pode manchar a imagem das
autoridades policiais e científicas frente à população. Muitas pessoas do meio concordam
que o ideal é que tais informações não sejam
divulgadas para a mídia a não ser em casos
extremos como, por exemplo, em caso de assassinos em série.
Apesar de que as características físicas preditas pelas ferramentas não são dados confidenciais (pois são externamente visíveis) e
ajudariam a direcionar a polícia para uma
busca mais efetiva, e não na identificação

direta de um indivíduo, respeitando a privacidade do mesmo, alguns desdobramentos
mais sérios surgem dessa questão: quando
um perfil fenotípico é predito por uma ferramenta, as pessoas que se encaixam em tal
perfil poderiam ser consideradas potenciais
suspeitos, e serem convidadas a provar a
inocência, ou seja, fornecer material genético para confirmar que não é o mesmo da
cena do crime? Isso vai na contramão do
princípio da presunção de inocência, que é
um dos pilares de nossa sociedade. Por outro lado, se a pessoa se recusar a colaborar,
podem aumentar as desconfianças das autoridades em relação a ela. Esses aspectos
reforçam a necessidade de ampla discussão
sobre aspectos éticos, legais e morais que
conduzam ao estabelecimento de uma regulamentação específica para o uso futuro
desta metodologia.
Por fim, como discutido ao longo deste artigo, atualmente há muitas ferramentas de
predição, as quais poderiam levar a resultados diferentes. Assim, além de regulamentar a aplicação da Fenotipagem Forense por
DNA, deve-se também estudar aprofundadamente a acurácia das diferentes ferramentas nos vários segmentos de nossa população.
Essa é mais uma razão pela qual um sistema
preditivo desenvolvido com foco em nossa
população seria importante para subsidiar
a discussão sobre implementação da técnica
de Fenotipagem Forense por DNA na rotina
policial brasileira.
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A descrição do cariótipo de uma espécie é importante para
avaliar padrões genéticos referentes às estruturas e morfologias dos cromossomos e ao número cromossômico em cada
conjunto. O objetivo desse material didático é apresentar uma
atividade digital que pode ser realizada de maneira remota e
interativa, utilizando a internet, em que os alunos poderão
montar cariótipos de diferentes espécies, para facilitar a compreensão de conteúdos básicos de genética e citogenética.
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O que é cariótipo
e quais métodos
para montagem?
O cariótipo de uma espécie é formado pelo
conjunto de cromossomos, característico da
espécie, e pode ser apresentado por um cariograma em que os cromossomos homólogos estão emparelhados e ordenados. Os
cromossomos homólogos autossômicos são
os cromossomos que emparelham durante a
meiose e apresentam normalmente os mesmos lócus gênicos, podendo diferir um do
outro em relação ao alelo presente em cada
lócus, e não estão envolvidos na determinação do sexo do organismo. Os cromossomos
sexuais, por sua vez, estão envolvidos na determinação do sexo e podem ser heteromórficos em um dos sexos, como no caso de aves
com o par ZW heteromórfico nas fêmeas, ou
em humanos, com o par heteromórfico XY
nos machos.
A correta identificação dos pares de cromossomos é o primeiro passo para comparar cariótipos e realizar possíveis inferências
evolutivas, analisar a existência de eventos
como translocações, inversões ou quebras
cromossômicas. Por exemplo, para o genoma humano, a montagem do cariótipo auxilia na identificação de possíveis mutações
cromossômicas que resultam em síndromes
genéticas. No entanto, a montagem de um
cariótipo apresenta alguns desafios, já que
diferentes cromossomos podem ser morfologicamente semelhantes entre si.
Desde o início dos estudos dos cromossomos
em meados do século XIX, várias técnicas já
foram utilizadas para esquematizar e descrever as características cromossômicas das espécies. As primeiras formas de análise baseavam-se em desenhos de imagens vistas em
microscópios. Com o avanço da tecnologia,
passaram a ser utilizadas fotografias geradas
por câmeras acopladas aos microscópios e reveladas em papel. Atualmente são utilizadas
fotografias digitais analisadas em computador com o auxílio de programas de análise
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de imagens, como exemplos Image Pro Plus
(Media Cybernetics) e ImageJ (SciJava).
Em aulas de Genética e Biologia Molecular, muitas vezes os estudantes são estimulados a montarem cariótipos para auxiliar
na compreensão de conteúdos referentes à
composição genética, número diploide dos
organismos, doenças relacionadas à alteração de número cromossômico e detecção de
variações nas estruturas cromossômicas. Em
função da pandemia COVID-19 a partir
de 2020, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, foi necessário desenvolver novas
práticas para o ensino de genética utilizando
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) de maneira remota. Dentre as
atividades de genética, a montagem de cariótipos de forma manual é um grande desafio,
pois requer a disponibilidade de impressão
de imagens pelos estudantes. Da mesma forma, o uso de programas de edição de imagem
pode ser oneroso pois muitos não estão disponíveis gratuitamente. Nesse contexto, foi
desenvolvida uma atividade de montagem de
cariótipo para estudantes do ensino médio
e superior, que pode ser realizada de forma
interativa e de maneira remota, por meio do
acesso de plataformas gratuitas disponíveis
online.
A plataforma utilizada nessa atividade é o
“Google Jamboard”, acessada por meio do
aplicativo ou site (https://jamboard.google.
com/). O Jamboard foi criado para funcionar
como uma lousa branca digital, que permite
a criação de materiais de forma individual ou
colaborativa, muito útil para realização de
reuniões à distância, por exemplo. No meio
educacional, o Jamboard pode ser utilizado
como uma lousa de sala de aula durante as
aulas síncronas, mas também pode ser utilizado para realização de atividades interativas, já que várias pessoas podem escrever e
editar as imagens presentes na lousa simultaneamente, utilizando as ferramentas disponíveis (Figura 1). Dessa forma, os estudantes
são incentivados a trabalhar em equipes para
discussão da atividade, tomada de decisões
e execução das atividades de aprendizagem
propostas.
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Figura 1.
Lousa digital do Google
Jamboard com a indicação das
ferramentas disponíveis na
plataforma.

Como montar
a atividade?
Para preparação do material,
sugerimos que o professor siga as
seguintes orientações
1- a) buscar cariótipos conhecidos ou utilizar fotos de metáfases previamente obtidas (Figura 2).
b) trabalhar com diversos grupos de animais e/ou plantas. A sugestão é que
o cariótipo não contenha um número

diploide muito alto para que a montagem dos materiais não seja desgastante.
c) escolher o objetivo de aprendizagem
a ser trabalhado para que os materiais
montados tenham relação entre si. Por
exemplo, se forem trabalhadas alterações cromossômicas numéricas em humanos, é interessante que cada grupo
trabalhe com uma metáfase humana de
uma determinada síndrome, para que,
ao final da atividade, possa ser realizada
uma discussão com a resolução de cada
grupo e o assunto teórico.

Figura 2.
Metáfase original a ser
trabalhada obtida de um
indivíduo da espécie de
anuro Engystomops freibergi
corada com Giemsa 10% (A).
Cromossomos recortados da
metáfase original, utilizando um
software de edição de imagens
(B).
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2- A plataforma utilizada para montagem
do Cariótipo é o “Google Jamboard”.
Para a montagem da atividade proposta,
os professores devem criar um “Jam” (que
seria o equivalente à lousa) para cada
metáfase a ser analisada e utilizada para
a atividade de montagem do cariótipo.
Dentro de um Jam é possível adicionar
mais de um “frame” (outra lousa dentro

do mesmo Jamboard), que pode conter
informações adicionais do organismo a
ser trabalhado, a técnica de citogenética
aplicada, entre outras informações.
3- O professor deve recortar os cromossomos da foto original e embaralhar os
cromossomos para montar o desafio da
atividade para os estudantes (Figura 3).

Figura 3.
Inserção dos cromossomos
recortados no “Google
Jamboard” (A). Em (A), a
imagem mostra a seleção do
cromossomo recortado à direita
e a colagem desse cromossomo
na lousa do Jamboard à
esquerda. Note que alguns
cromossomos já foram inseridos
na lousa anteriormente. Em
(B), sugestão de lousa do
Jamboard preparada com uma
foto da metáfase original,
informações referentes ao
organismo, às técnicas aplicadas
e uma metáfase hipotética
com os cromossomos para
montagem do cariótipo. Em
(C), sugestão de preparação de
segundo slide dentro do mesmo
Jam utilizando outra técnica
citogenética para auxiliar na
montagem dos cromossomos.
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Diversos programas de edição de imagem podem ser utilizados para fazer esse
recorte dos cromossomos de forma digital. A colagem embaralhada dos cromossomos deve ser realizada diretamente no
Jamboard e deve ser feita com um cromossomo por vez para que cada cromossomo se torne um objeto independente
na plataforma. Além dos cromossomos
individualizados, é interessante a inclusão de informações que auxiliarão os estudantes a realizar a atividade.

Compartilhamento com os estudantes
1- Para o compartilhamento da lousa, existe
um botão de compartilhamento no canto direito de cada Jamboard. Assim que
acessar o botão, o professor deve incluir
o endereço de e-mail dos estudantes que
trabalharão na atividade, para cada Jam
específico. Os estudantes devem aceitar
o convite por e-mail, dessa forma, já terão acesso ao Jam. O professor pode pedir a um estudante que acesse um Jam
para demonstrar as ferramentas que podem ser utilizadas.
2- Para o trabalho colaborativo, é interessante que os estudantes discutam entre
si para realizar a atividade. Para agilizar o
encontro dos estudantes, o professor deve:
a) agendar um encontro no “Google Meet”
ou outra plataforma de videoconferência, referente a cada um dos Jamboards
propostos.

b) informar aos estudantes o acesso para
a videoconferência no início da explicação da atividade.
c) os estudantes podem fazer uso de outros métodos de comunicação, caso seja
necessário, como telefonemas e chamadas de vídeo pelo aplicativo “Whatsapp”. O importante é que eles se encontrem de forma remota para discutir a
montagem dos cariótipos.
3- A atividade pode ser desenvolvida em diferentes etapas:
a) em uma primeira etapa, sugerimos que
o professor explique como a atividade
ocorrerá de forma síncrona com a participação de todos os estudantes;
b) em seguida, os estudantes devem se encontrar com seu grupo para montar o
cariótipo. Os estudantes devem realizar
de forma simultânea o emparelhamento dos cromossomos utilizando a plataforma. Para isso, eles devem usar as
ferramentas do Jamboard disponíveis
para girar os cromossomos, mover para
emparelhar os homólogos e inserir a
numeração dos pares cromossômicos
(Figura 4);
c) depois de cerca de 30 minutos, os estudantes devem ter um segundo momento síncrono com o professor para apresentarem seus resultados e discutirem a
montagem com toda a turma.
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Figura 4.
Uso de ferramentas do
“Google Jamboard” para
montagem dos cariótipos.
(A) Ferramenta de selecionar
a imagem do cromossomo e
girar. (B) Inserção de notas
autoadesivas. (C) Inserção de
caixa de texto para identificar
os pares cromossômicos.
(D) Visualização de ação
colaborativa entre dois
estudantes para montagem
do cariótipo. Ações do “Aluno
A” sinalizadas em azul e ações
do “Aluno B” sinalizadas em
vermelho.
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Momento Síncrono Final
Para o segundo momento síncrono, realizado
para a apresentação das atividades (Figura 5),
o professor deve trabalhar as teorias da citogenética e realizar perguntas aos estudantes
que envolvam os pontos abordados em aula
teórica. Uma série de questões podem ser

formuladas, baseadas nas características do
cariótipo, nas técnicas utilizadas e nas questões evolutivas, como as que estão sugeridas
na Figura 6. O ideal é que as respostas não
sejam distribuídas aos estudantes, mas sirvam de orientação para o professor que está
aplicando a atividade.

Figura 5.
Finalização da montagem do
cariótipo.

Disponibilização
do material
As imagens das metáfases utilizadas para
desenvolvimento do material didático foram
obtidas por meio de preparações cromossômicas de espécies de sapo e de preparações
cromossômicas de humanos (Figura 7 –
Ficha dos materiais disponibilizados). As
imagens disponibilizadas são referentes às
seguintes descrições:
I - Metáfases da espécie de anuro Engystomops freibergi, que apresenta 2n=22, co-

radas com Giemsa 10% e submetidas à
técnica de Bandamanto C que evidencia
as regiões heterocromáticas.
II- Metáfase de um indivíduo aneuploide da
espécie Engystomops petersi que apresenta 2n=23, corada com Giemsa 10%.
III- Metáfase de um indivíduo triploide da
espécie Engystomops coloradorum que
apresenta 3x=30, corada com Giemsa
10%.
IV- Metáfase de preparação cromossômica
humana corada com Giemsa 10%.
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Figura 6.
Exemplo dos cartões de
perguntas e respostas, com
questões sugeridas para serem
trabalhadas com o cariótipo
montado, demonstrado
na Figura 5. Os cartões
perguntas e respostas de
cada material disponibilizado
estão disponíveis nos sites
do Laboratório de Estudos
Cromossômicos da UNICAMP
(https://www.labesc.
ib.unicamp.br/sistema/
material.php), do Laboratório
de Genética e Biodiversidade
da UFG (https://www.
lgbioufg.com ) e no provedor
da Sociedade Brasileira de
Genética.
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Lista dos materiais disponibilizados
As imagens usadas para desenvolvimento da atividade proposta estão disponíveis nos seguintes sites:
• Laboratório de Estudos Cromossômicos da UNICAMP https://www.labesc.ib.unicamp.br/sistema/material.php
• Laboratório de Genética e Biodiversidade da UFG - https://www.lgbioufg.com
• Provedor da Sociedade Brasileira de Genética
Abaixo estão listados todos os materiais disponibilizados:
1. Imagem com cromossomos recortados de metáfases da espécie de anuro Engystomops freibergi,
apresentando 2n = 22 sem alterações cromossômicas numéricas, coradas com Giemsa 10% e submetidas
à técnica de Bandamento C, que evidencia as regiões heterocromáticas.
2. Imagem com cromossomos recortados de metáfase de indivíduo aneuploide da espécie de anuro
Engystomops petersi, com 2n = 23, corada com Giemsa 10%.
3. Imagem com cromossomos recortados de metáfase de indivíduos triploide da espécie de anuro
Engystomops coloradorum, com 3x = 30, corada com Giemsa 10%.
4. Imagem com cromossomos humanos corados com Giemsa 10%.
5. Vídeo tutorial sobre a preparação de um Jamboard para montagem de cariótipo.
Cariótipos das espécies de Engystomops descritos em:
Targueta, C.P., Rivera, M., Souza, M.B., Recco-Pimentel, S.M., Lourenço, L.B. Cytogenetic contributions for the study of the Amazonian Engystomops (Anura; Leiuperidae) assessed in the light of phylogenetic
relationships. Molecular Phylogenetics and Evolution 54, Issue 3, 709-725 (2010). https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.10.018.
Targueta, C.P., Rivera, M., Lourenço, L.B. Karyotypic differentiation via 2n reduction and a finding of a case of triploidy in anurans of the genus Engystomops (Anura, Leiuperidae). Genetica 139, 1339-1347
(2011). https://doi.org/10.1007/s10709-012-9636-y.

Figura 7.
Lista dos materiais
disponibilizados para
preparação da atividade.

As imagens contêm os cromossomos recortados e prontos para serem incluídos no Jamboard. Essas imagens e os Jamboards já construídos a partir desse mesmo material foram
disponibilizados nos sites do Laboratório de
Estudos Cromossômicos da UNICAMP
(https://www.labesc.ib.unicamp.br/sistema/material.php), do Laboratório de Genética e Biodiversidade da UFG (https://www.
lgbioufg.com ) e no provedor da Sociedade
Brasileira de Genética. Para acesso aos Jamboards prontos, é necessário preencher breve
formulário eletrônico disponível nos sites
citados. Também nesses sites, foi disponibili-

zado um vídeo tutorial para a montagem de
um dos Jamboards propostos.
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O Jogo dos Códons representa parte do processo de síntese de proteínas (tradução), destacando o complexo formado
pelo RNA transportador e aminoácido, as sequências códon
(RNA mensageiro) e anticódon (RNA transportador) e o
código genético. A atividade pode ser utilizada em turmas
de ensino básico, técnico ou de graduação, de acordo com o
tipo de abordagem e a complexidade das questões aplicadas.
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O

Jogo dos Códons representa parte
do processo de síntese de proteínas
(tradução), evidenciando o RNA transportador, aminoácidos, as sequências códon
(RNA mensageiro) e anticódon (RNA
transportador) e o código genético. Ao jogar, os estudantes sorteiam uma ficha com
a imagem de um aminoácido e o encaixam
no peão (RNA transportador). O jogador
movimenta o peão sobre o tabuleiro e, ao
responder adequadamente às questões, ganha as fichas-nucleotídeo (A, C, G e U),
que compõem um dos códons ou anticódon
(a escolher) correspondente ao aminoácido
sorteado. Vence o jogo, quem chegar primeiro com o peão ao centro do tabuleiro
(ribossomo), carregando as três fichas-nucleotídeo do códon (ou anticódon) que determinam o aminoácido sorteado nas proteínas.
Um ponto importante a destacar é que o
RNA transportador apresenta a região anticódon, que é a ideal para ser utilizada no
jogo. Entretanto, o docente pode optar pela
utilização dos códons do RNA mensageiro
com o objetivo de facilitar a consulta no código genético (disponibilizado no tabuleiro).
Também é aconselhável que os estudantes
tenham conhecimento de que, nas células, o
processo de ligação do aminoácido ao RNA
transportador é mediado por enzimas que
efetuam esta ação durante a tradução. Ao
aplicar o jogo, parte do processo de tradução
é estudado, em especial, o complexo RNAt-aminoácido, as sequências códon (RNAm)
e anticódon (RNAt) e a característica de
degeneração do código genético, destacando
esta última visto à necessidade de observação
(e escolha ao jogar) dos códons, e (respectivos anticódons) que definem os aminoácidos
nas proteínas.
No Jogo dos Códons existe a possibilidade
de aplicar, no máximo, 30 questões desafio,
que devem ser numeradas de forma a corresponder aos números das cartas-pergunta.
As questões podem versar sobre o processo
de tradução e outros conteúdos de Genética. De acordo com o tipo de abordagem e a
complexidade das questões aplicadas, o jogo
pode ser utilizado em turmas de ensino básico, técnico ou de graduação.
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Objetivo do jogo
O propósito geral do jogo é facilitar o aprendizado em sala de aula, nos diferentes níveis
de ensino, utilizando como tema o processo
de síntese proteica, no que se refere especificamente à montagem do complexo RNA
transportador e o aminoácido e ao código
genético.

Composição
do jogo
O Jogo dos Códons é composto pelos itens
abaixo listados e que estão disponíveis para
impressão como anexos:
• 1 tabuleiro
• 4 peões coloridos (representando moléculas de RNA transportador)
• 1 dado de oito lados
• 32 fichas com a letra inicial (A, C, G e U)
das bases nitrogenadas (Adenina, Citosina, Guanina e Uracila) que compõem os
quatro tipos de ribonucleotídeos (fichas-nucleotídeo)
• 20 cartas com imagens de aminoácidos
(cartas-aminoácido)
• 30 cartas numeradas (cartas-pergunta)
Observação: cada uma das cartas-pergunta
corresponde a uma questão. A lista de questões e de respostas deve ser elaborada e disponibilizada para o mediador.

Instruções para
os professores
O professor deve providenciar, com antecedência, a elaboração de 30 questões relacionadas ao conteúdo a ser abordado e explicar
o jogo antes do seu início, podendo utilizar
as regras que constam no tabuleiro ou disponibilizá-las em aula anterior à aplicação do
jogo.
A turma pode ser dividida em grupos de alunos, preferencialmente de mesmo número,
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para jogar coletivamente com um peão por
grupo, e escolher um mediador, que pode ser
o professor ou um aluno. Outra possibilidade é que a classe seja dividida em grupos de
5 alunos, sendo um aluno por peão e um mediador. Desta maneira, o professor deve preparar kits de jogos suficientes para a classe jogar dividida em grupos de 5 alunos. Todos os
itens constituintes do jogo estão disponibilizados para impressão e montagem (anexos).
A lista de questões e respostas fica com o
mediador, que lê a pergunta e verifica se a
resposta está correta. O prazo de resposta
pode ser livre ou combinar um período pré-determinado, usando uma ampulheta ou
cronômetro, fazendo assim um melhor uso
do tempo disponível. Uma opção de controle do tempo é a utilização do aplicativo para
dispositivos móveis sand timer, disponível
para download gratuito pela Google Play Store
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.sandtimer>.
Como o dado do jogo tem 8 faces, recomenda-se que este seja jogado para cima ou para
longe, provocando maior giro. Ao final do
jogo, é aconselhado que o professor realize
uma discussão com toda a classe sobre os
conteúdos abordados, incluindo as perguntas realizadas durante o jogar.

Regras do jogo
Antes do início do jogo
• Decidir quem será o mediador, que lerá as
perguntas e conferirá as respostas.
• Colocar as cartas-aminoácido e as cartas-pergunta viradas para baixo, e as fichas-nucleotídeo (A, C, G e U) nos seus respectivos lugares no tabuleiro.
• Sortear uma carta-aminoácido por jogador que deve ser encaixada no topo de seu
peão.
• Colocar o peão de cada jogador na casa de
início da cor correspondente no tabuleiro.
• Lançar o dado para definir quem será o
primeiro a jogar, elegendo quem obtiver o
número mais alto.

Dinâmica do jogo
O jogo consiste na busca por 3 fichas-nucleotídeo (A, C, G e U) de um dos códons ou
anticódons (a escolher), que corresponde ao
aminoácido sorteado, de acordo com a tabela
do código genético (ilustrada no tabuleiro),
sendo que:
• o jogador pode escolher um dos códons
(ou anticódons) que determina o seu aminoácido, observando a característica de
degeneração do código genético;
• os códons riscados na tabela do código genético não podem ser utilizados;
• não é necessário adquirir as fichas-nucleotídeo na ordem exata do códon ou anticódon escolhido na tabela do código genético;
• o jogador não pode pegar 2 fichas-nucleotídeo seguidas na mesma casa. Se o códon
ou anticódon apresentar dois nucleotídeos repetidos, é necessário adquirir outra
ficha-nucleotídeo antes de retornar.
Durante o jogo, o jogador deve arremessar o
dado para avançar o seu peão nas casas do
tabuleiro em busca das fichas-nucleotídeo,
observando o seguinte:
• as casas com figuras não podem ser utilizadas para avançar no tabuleiro;
• as casas só podem ser ocupadas por um
único peão, exceto as casas-nucleotídeo.
Caso exista um peão obstruindo a passagem, é possível transpor a casa ocupada
somente se o número sorteado for maior.
Se o número sorteado corresponder a
uma casa ocupada, o peão deve permanecer na casa imediatamente anterior;
• caso o número sorteado for maior que o
número de casas necessárias para chegar à
casa-nucleotídeo ou ao centro do tabuleiro, desconsiderar o excedente;
Ao entrar em uma casa-nucleotídeo, o jogador deve pegar a carta-pergunta do topo do
monte e responder à pergunta correspondente da lista de questões.
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• Se a resposta estiver correta, o jogador ganha a ficha-nucleotídeo, coloca na borda
do peão e espera a próxima rodada para
jogar o dado e sair da casa. A carta-pergunta respondida corretamente deve ser
retirada do jogo.
• Caso não acerte a resposta, a carta-pergunta sorteada continua no jogo, sendo
colocada embaixo do monte, e o peão permanece na casa-nucleotídeo. O jogador
espera a próxima rodada para pegar uma

nova carta-pergunta. Estas ações devem
ser repetidas até uma questão ser respondida corretamente.
O jogador que conquistar as 3 fichas-nucleotídeo, que compõem o códon ou anticódon
escolhido, deve deslocar seu peão até a casa
ribossomo, localizada no centro do tabuleiro.
Ganha o jogo o primeiro jogador que chegar
na casa ribossomo com seu peão carregando
as 3 fichas-nucleotídeo corretas.

Anexos
Anexo 1 - Tabuleiro do Jogo
O tamanho real do arquivo é de 100 cm x 57 cm. Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.google.com/
file/d/16OqKY5Mx0CqW_uOBvmwfBV2CIWOfUPGy/view?usp=sharing>
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Anexo 2 - Cartas-aminoácido
O tamanho real do arquivo é de 42,0 cm x 29,7 cm (folha A3). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.
google.com/file/d/10SSm37zRnwL_gu6xAaS7wx02BUHgONCC/view?usp=sharing>
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Anexo 3 – Fichas-nucleotídeo
O tamanho real do arquivo é de 21 cm x 29,7 cm (folha A4). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.
google.com/file/d/11W-pX4KKxSgbKuODes5Iz5ErryLkFchv/view?usp=sharing>
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Anexo 4a – Cartas-pergunta: 1 a 24
O tamanho real do arquivo é de 42,0 cm x 29,7 cm (folha A3). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.
google.com/file/d/0BzzYIaYnQBjEV2tpeWU5SzlPY2FuX2s4dGhpbjFFOFEtcnp3/view?usp=sharing>
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Anexo 4b – Cartas-pergunta: 25 a 30
O tamanho real do arquivo é de 21 cm x 29,7 cm (folha A4). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0BzzYIaYnQBjESk1DUWVmNWxlX3pfZTVudUk3dE9sZExlS2NN/view?usp=sharing>
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Anexo 5 - Modelo de dado de 8 lados
O tamanho real do arquivo é de 21 cm x 29,7 cm (folha A4). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.
google.com/file/d/1XFlsT6UeF7yyzFNzsnMYxBioAjDfNgsz/view?usp=sharing>
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Anexo 6 - Modelo de Peão (para auxiliar na montagem dos peões)
O tamanho real do arquivo é de 42,0 cm x 29,7 cm (folha A3). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.
google.com/file/d/1ubcDNYmxOhrb7NdEP1drbZ7qLInQvQqx/view?usp=sharing>
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Anexo 7 - Peões coloridos
O tamanho real do arquivo é de 42,0 cm x 29,7 cm (folha A3). Arquivo para impressão disponível em: <https://drive.
google.com/file/d/0BzzYIaYnQBjEZU8yUlM1TE1pS2d4N3dfWFJ2dUFCZTVmelRv/view?usp=sharing>
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A presente proposta de atividade envolve um assunto vinculado aos conceitos e métodos básicos
da Genética de Populações, Ecologia Molecular
e Genética da Conservação. Para atingir os objetivos de aprendizagem, este material didático
pretende estimular nos estudantes a compreensão sobre como os processos biológicos reprodutivos e os mecanismos de hereditariedade
contribuem para delinear estratégias conservacionistas. Para tanto, na atividade de aprendizagem há uma simulação que permite avaliar os
genótipos das matrizes e dos filhotes de tartaruga-da-amazônia. Com isso, foi proposta uma situação problema a partir da simulação de dados
genéticos, que devem ser utilizados para a inferência da existência de paternidade múltipla em
ninhos de tartarugas-da-amazônia. A atividade
tem como público-alvo os estudantes do ensino
superior, que poderão compreender como os dados de marcadores moleculares podem ser utilizados na investigação da contribuição paterna
em ninhos de tartaruga. Além disso, possibilita
avaliar os possíveis desdobramentos e implicações dessas informações para o planejamento de
projetos de manejo e conservação da espécie.
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No Brasil, dentre as espécies de quelônios de
água doce que necessitam de conservação, a
espécie Podocnemis expansa (tartaruga-da-amazônia) é bastante caçada, tendo gerado
uma redução preocupante na ocorrência natural desses organismos. Como consequência, atualmente esta é uma espécie avaliada
como “Quase ameaçada (NT)”, pelo ICMBio
(Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade). É uma das seis espécies de
tartarugas do grupo prioritário que o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis) classifica quanto ao potencial de manejo sustentável (IBAMA, 2019). No Brasil, a espécie
ocorre em todos estados da Região Norte e
nos estados de Goiás e Mato Grosso, na Região Centro-Oeste.
Desde o ano de 1970, o manejo e o monitoramento para a espécie P. expansa são realizados anualmente pelo “Programa Quelônios
da Amazônia (PQA)”, sob a coordenação do
IBAMA. O monitoramento deste programa
acontece a partir da captura, marcação e soltura dos indivíduos no período de cruzamento, desova e eclosão. A primeira etapa é realizada com a captura de indivíduos adultos
que passam perto das praias de desova para
o cruzamento. A segunda etapa é realizada
na época de desova, considerando a época de
postura dos ninhos pelas fêmeas, desde o intervalo de desenvolvimento do embrião até o
nascimento com um prazo de 45 a 60 dias.
A terceira etapa acontece durante o período
de eclosão, em que é realizada a contagem e
marcação dos filhotes.
Na literatura, há evidências de dois tipos de
comportamento de acasalamento entre fêmeas e machos de quelônios, monogamia ou
poliandria , que afetam a estrutura genética
da prole, especialmente em casos de poliandria. Assim, metodologias moleculares são
úteis para a identificação dos perfis genéticos
a fim de indicar quais sistemas reprodutivos
são mais frequentes em quelônios que apresentam diferentes estratégias reprodutivas.
Dessa maneira, tais metodologias podem ser
aplicadas para conhecer mais sobre o comportamento reprodutivo e assim estabelecer
futuras estratégias de manejo e conservação.
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Entre as ferramentas destacam-se os marcadores genéticos do tipo microssatélite, que
são utilizados na caracterização genética de
indivíduos e populações. Dentre as aplicações, os microssatélites são amplamente utilizados em análises de vínculo genético, pois
apresentam características que os tornam
eficientes na discriminação individual, em
função do alto polimorfismo, padrão de herança codominante, com segregação mendeliana simples. Para que os estudantes possam
verificar a existência de paternidade múltipla nos ninhos, é necessário que tenham
compreendido os conceitos de organização
e estrutura da informação genética nos cromossomos, herança mendeliana e a base genética de marcadores moleculares para a discriminação individual, especificadamente os
marcadores microssatélites, que têm o nível
de polimorfismo associado às altas taxas de
mutações e são herdados entre as gerações,
tornando-os útil para determinar os vínculos
genéticos entre parentais e sua prole.
Com isso, a atividade tem como objetivo de
aprendizagem possibilitar ao estudante integrar conceitos da genética mendeliana, importantes para a compreensão dos processos
biológicos da hereditariedade e suas relações
com o estabelecimento de medidas conservacionistas para a espécie. Assim, avaliar os
genótipos das matrizes e seus filhotes permitirá realizar uma inferência sobre a presença
ou ausência de paternidade múltipla nos ninhos de tartaruga-da-amazônia. Além disso,
pretende-se envolver os estudantes nas metodologias utilizadas para a interpretação de
perfis genéticos a partir do uso de painéis de
marcadores microssatélites.

Problema proposto
O problema proposto para a atividade está
baseado em uma história que foi criada a
partir da simulação de um contexto real de
cinco praias de nidificação da tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) no Rio Crixás-Açu, uma região de reprodução e desova
de P. expansa, monitoradas anualmente pelo
IBAMA no estado de Goiás (Figura 1). Para
a atividade, deve ser destacado que a região
de estudo passa por intensa pressão antró-

Marcadores Genéticos qualquer gene ou sequência
nucleotídica usada para
identificar uma região em um
mapa genético ou físico, com
os alelos presentes em lócus
individuais segregando de uma
maneira mendeliana.

Microssatélite - sequências
curtas repetidas em tandem
no DNA (1-6 pares de bases),
com alto grau de polimorfismo
e amplamente distribuídas
no genoma, utilizadas como
marcadores genéticos de DNA.

Monogamia - comportamento
reprodutivo em que um
indivíduo tem apenas um
parceiro.

Poliandria - comportamento
reprodutivo em que uma fêmea
se acasala com dois ou mais
machos.
Estrutura Genética - forma
de organização das frequências
dos alelos que compõem
os diferentes genótipos,
em diferentes famílias ou
populações.
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pica e efeitos das mudanças climáticas que
podem impactar a dinâmica dos rios e das
populações de tartaruga-da-amazônia.
Durante o monitoramento, pesquisadores
realizaram coletas em cinco praias diferentes, no período em que as fêmeas fizeram a
postura de ovos. Na ocasião, foram coletados

fragmentos do casco de cinco tartarugas fêmeas de cada praia para obtenção de DNA.
Cada ninho, referente a cada uma das matrizes, foi identificado e marcado para que
no período de 45 a 60 dias após a postura,
durante a eclosão, fosse realizada a coleta do
material biológico de dez filhotes.

Figura 1.
Demonstração didática das
cincos praias propostas na
situação problema desta
atividade. Sendo que, em cada
praia há uma tartaruga fêmea
(mãe de um dos ninhos) e os
cinco ninhos amostrados para
análise genética.
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A partir destas amostras e utilizando dois
lócus microssatélites, os pesquisadores poderão caracterizar e identificar geneticamente a contribuição dos parentais paternos nos
ninhos analisados. Com os genótipos materno e da prole é possível analisar a existência
ou não do comportamento poliândrico para
a formação dos ninhos. Além disso, após a
caracterização genética dos indivíduos, considerando os níveis de diversidade genética,
pode-se avaliar qual praia é prioritária para
iniciar uma ação de conservação e manejo.
O marcador molecular do tipo microssatélite é caracterizado por acessar regiões do
genoma que são compostas de sequências
repetidas em tandem, potencialmente hipervariáveis e que são classificadas em mono,
di, tri, tetra, penta e hexanucleotídicas. Esse
tipo de marcador apresenta padrão de herança codominante, com segregação mendeliana
simples, ou seja, a herança dos alelos de cada
lócus pode ser acompanhada entre gerações.
Portanto, é possível determinar o vínculo genético do filhote com a mãe em comparação
aos prováveis pais.
A inferência de paternidade múltipla em
cada ninho será realizada a partir da comparação do perfil genético da mãe com o dos
filhotes, considerando os dois lócus microssatélites. É importante ressaltar que os possíveis pais dos ninhos não foram coletados,
em função do comportamento reprodutivo
da espécie pois os pais não permanecem nos
ninhos para a postura e, devido a tal comportamento, os alelos dos filhotes que não foram
herdados da mãe do ninho são assumidos
como sendo de origem paterna.
Para a realização da atividade, foram desenvolvidos cinco painéis contendo os fenótipos
moleculares, oriundos de dois marcadores
microssatélites (PEX_01 e PEX_02), que
representam dados oriundos de cinco praias
do rio Crixás-Açu (Norte, Sul, Leste, Oeste
e Centro-Oeste). Cada painel contém cinco
ninhos, representando o perfil genético da
mãe e de dez filhotes (T1 a T10), para cada
ninho. A partir da comparação dos alelos
de cada filhote presente no ninho com o da
fêmea adulta (mãe), será possível identificar
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o(s) alelo(s) paterno(s) e inferir indícios de
paternidade múltipla.
A detecção dos genótipos foi realizada a
partir da técnica de eletroforese, através da
qual foi possível verificar a separação dos
alelos em uma malha porosa (gel), a partir
da migração dos fragmentos de DNA (alelos), considerando a carga elétrica e o peso
molecular. Na visualização do gel, é possível
verificar que fragmentos maiores migram
mais lentamente, enquanto fragmentos
menores migram mais rapidamente no gel.
Assim, o polimorfismo de cada lócus está
relacionado com a diferença nos tamanhos
dos alelos, sendo possível identificar genótipos homozigotos (representados por uma
única banda no gel) e heterozigotos (duas
bandas no gel).

Instruções para
o(a) professor(a)
1. É aconselhável que a atividade seja aplicada em turmas que tenham tido contato
com os conceitos básicos de genética.
2. A turma deve ser dividida em equipes de,
no máximo, cinco pessoas. Assim, cada
grupo ficará com uma praia e seus cinco
ninhos.
3. Dependendo do tamanho da turma, mais
de uma equipe pode trabalhar com o mesmo material.
4. Antes de iniciar a atividade, é indicado
que o(a) professor(a) entregue para cada
grupo uma ficha com o problema proposto.
5. Em seguida, o material didático deve ser
distribuído para cada grupo, seguindo
a respectiva ordem: (a) Procedimentos
a serem seguidos pelo grupo, (b) Painel
01 contendo os fenótipos moleculares e
as informações sobre os cinco ninhos de
sua respectiva praia, e (c) um formulário
(Quadro 1) para ser preenchido com a
identificação da praia que vão trabalhar e
a origem parental dos alelos de cada indivíduo oriundo dos ninhos.

Diversidade Genética quantidade total de variações
de alelos e genótipos observada
tanto entre as populações de
uma espécie como entre os
indivíduos de uma população.
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6. Depois de preencher os painéis de genótipos, o(a) professor(a) deve pedir para
que os estudantes discutam nas equipes se
há evidência de paternidade múltipla em
cada ninho da praia analisada. Em seguida, a turma poderá comparar os resultados entre as diferentes equipes da classe,
indicando qual praia (painel) tem maior
ocorrência de ninhos com paternidade
múltipla e diversidade genética. A discussão permitirá questionar sobre as consequências desses resultados e suas implicações sob o ponto de vista da genética da
conservação.

Questão 3. Qual é a média de alelos,
considerando os dois lócus para cada
ninho?

7. Para finalizar, após a comparação de resultados, o(a) professor(a) pode fazer uma
discussão de fechamento com base na
pergunta 11 respondida pelos estudantes:
“Qual praia é prioritária para iniciar uma
ação de conservação e manejo, considerando as informações genéticas disponíveis? Justifique a escolha”.

Questão 7. Qual é a média de alelos, considerando os dois lócus, para cada uma
das praias?

Procedimentos
para os estudantes

Questão 9. Qual o número mínimo de
prováveis pais em cada ninho?

1. Ler a ficha com a situação-problema.
2. Analisar o painel de genótipos referente
aos organismos de cada uma das praias.
3. Preencher um quadro de respostas (Quadro 1) a partir dos genótipos representados no painel de genótipos de cada uma
das praias. Para o preenchimento, informar qual praia a equipe está avaliando;
preencher os genótipos de cada indivíduo
correspondente a cada lócus; abaixo de
cada alelo, utilizar a letra M para indicar
se o alelo foi herdado da mãe e P, se o alelo
tiver sido herdado do pai.
4. Responder as seguintes questões:
Questão 1. Qual o número de alelos no
lócus PEX_01 de cada ninho?
Questão 2. Qual o número de alelos no
lócus PEX_02 de cada ninho?

Questão 4. Qual o número de alelos
no lócus PEX_01 para cada uma das
praias?
Questão 5. Qual o número de alelos
no lócus PEX_02 para cada uma das
praias?
Questão 6. Qual é a quantidade de alelos em cada praia, considerando os dois
lócus?

Questão 8. Há indícios de paternidade
múltipla em cada ninho analisado? Em
caso afirmativo, em quais? Justifique a
resposta.

Questão 10. Qual praia é prioritária
para iniciar uma ação de conservação e
manejo, considerando as informações
genéticas disponíveis? Justifique a escolha.

Para saber mais
FANTIN, C. et al. Kinship Analysis of Offspring of
the Giant South American River Turtle (Podocnemis expansa) Using Microsatellite DNA Markers.
Chelonian conservation and biology, v. 16, n. 2, p.
123-127, 2017.
GRIFFITHS, A. J. F.; MILLER, J. H.; SUZUKI, D.
T.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M.;
WESSLER, S. R. Introdução à genética. 10ª edição. Rio de Janeiro, (RJ): Ed. Guanabara Koogan,
2013.
Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Quelônios Amazônicos - https://www.icmbio.gov.
br/portal/faunabrasileira/plano-de-acao-nacional-lista/6799-plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-dos-quelonios. Acessado em 13 de
outubro de 2020.
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Quadro 1.
Painéis para serem preenchidos com os fenótipos moleculares, oriundos dos dois marcadores microssatélites (PEX_01 e PEX_02). Em cada praia
(Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste) foram analisados cinco ninhos (1 a 5) e dez filhotes por ninho (T1 a T10).

Praia: __________: Ninho 1
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T6

T7

T8

T9

T10

T6

T7

T8

T9

T10

T6

T7

T8

T9

T10

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01
Herança (M / P)
Alelos - lócus PEX_02
Herança (M / P)
Praia: __________: Ninho 2
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

Alelos - lócus PEX_01
Herança (M / P)
Alelos - lócus PEX_02
Herança (M / P)
Praia: __________: Ninho 3
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

Alelos - lócus PEX_01
Herança (M / P)
Alelos - lócus PEX_02
Herança (M / P)
Praia: __________: Ninho 4
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

Alelos - lócus PEX_01
Herança (M / P)
Alelos - lócus PEX_02
Herança (M / P)
Praia: __________: Ninho 5
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

Alelos - lócus PEX_01
Herança (M / P)
Alelos - lócus PEX_02
Herança (M / P)
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Respostas
Quadro 2.
Painel de genótipos com o gabarito (preenchido com os perfis genéticos) para cada lócus de filhotes dos ninhos da praia Norte.

Praia: Norte / Ninho 1
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

4

2

3

4

5

2

2

1

4

3

4

2

5

1

2

2

3

4

5

Herança (M / P)

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

1

2

4

5

1

1

1

1

1

4

4

5

1

1

2

5

1

4

1

4

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

P

M

M

P

M

P

Praia: Norte / Ninho 2
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

1

2

3

3

5

1

4

3

4

1

2

1

4

1

4

3

3

3

5

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

4

5

1

4

1

2

2

3

2

3

1

4

2

3

4

4

2

3

1

4

Herança (M / P)

M

P

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

Praia: Norte / Ninho 3
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

4

2

5

3

5

2

5

4

4

1

4

3

4

2

5

3

4

1

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

2

3

1

3

3

4

1

5

3

4

2

5

4

5

1

5

3

4

2

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

P

M

P

M

P

M

M

P

P

M

Praia: Norte / Ninho 4
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

2

2

5

1

5

2

3

1

1

1

3

1

1

2

2

2

3

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

1

1

4

5

4

5

4

4

2

4

4

5

4

5

1

1

4

5

1

3

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Praia: Norte / Ninho 5
Indivíduo
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

3

2

5

1

3

2

5

1

5

2

5

3

4

1

3

3

3

1

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

P

M

Alelos - lócus PEX_02

3

5

1

3

3

5

1

2

2

2

1

2

3

4

3

5

2

4

3

5

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

P

M

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P
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Quadro 3.
Painel de genótipos com o gabarito (preenchido com os perfis genéticos) para cada lócus de filhotes dos ninhos da praia Sul.

Praia: Sul / Ninho 1
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

3

2

2

2

5

2

4

2

5

2

2

2

3

2

2

2

3

1

2

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

4

5

5

4

4

1

5

3

5

2

4

1

4

2

5

1

4

2

4

Herança (M / P)

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Praia: Sul / Ninho 2
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

3

1

5

1

2

1

4

3

4

1

2

1

4

1

4

3

3

3

5

Herança (M / P)

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

2

3

2

4

2

4

1

2

1

2

2

4

2

3

2

3

2

4

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Praia: Sul / Ninho 3
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

3

4

1

3

1

5

1

3

4

5

3

4

3

4

1

3

1

5

1

5

Herança (M / P)

M

P

P

M

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

2

1

3

2

4

1

2

3

4

1

3

1

3

3

4

1

2

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

P

M

M

P

P

M

M

P

M

P

P

M

M

P

P

M

Praia: Sul / Ninho 4
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

2

1

2

3

5

2

4

4

5

2

2

2

2

2

2

1

5

1

2

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

4

4

4

5

1

3

1

5

4

5

1

1

3

4

2

4

1

2

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

M

P

Praia: Sul / Ninho 5
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

4

2

5

3

5

2

5

4

4

1

4

3

4

2

5

3

4

1

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

2

2

2

5

1

5

2

3

1

1

1

3

1

1

2

2

2

3

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P
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Quadro 4.
Painel de genótipos com o gabarito (preenchido com os perfis genéticos) para cada lócus de filhotes dos ninhos da praia Leste.

Praia: Leste / Ninho 1
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

3

2

4

3

5

4

5

2

3

3

5

2

4

4

5

3

5

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

P

M

P

M

M

P

Alelos - lócus PEX_02

4

5

5

5

5

5

4

5

4

5

4

5

5

5

5

5

4

5

4

5

Herança (M / P)

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

Praia: Leste / Ninho 2
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

3

1

4

2

3

2

4

2

4

2

3

1

4

1

3

2

3

2

4

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

2

2

3

1

4

3

4

1

2

2

3

1

4

1

2

3

4

1

4

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

Praia: Leste / Ninho 3
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

3

1

5

1

2

3

4

1

5

4

5

4

4

2

4

3

4

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

2

3

1

3

2

5

4

5

3

4

3

3

3

4

1

5

1

3

2

3

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

Praia: Leste / Ninho 4
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

4

2

5

2

3

1

2

1

2

2

4

2

5

2

5

1

2

1

2

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

3

5

2

5

4

5

5

5

5

5

3

5

4

5

2

5

4

5

5

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

P

M

M

P

Praia: Leste / Ninho 5
Indivíduo
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

2

1

2

1

4

1

2

1

4

1

4

1

4

1

2

1

2

1

4

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

3

1

5

3

4

4

5

4

5

1

3

1

3

1

5

3

4

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P
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Quadro 5.
Painel de genótipos com o gabarito (preenchido com os perfis genéticos) para cada lócus de filhotes dos ninhos da praia Oeste.

Praia: Oeste / Ninho 1
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

3

4

1

3

1

5

1

3

4

5

3

4

3

4

1

3

1

5

1

5

Herança (M / P)

M

P

P

M

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

2

1

3

2

4

1

2

3

4

2

4

1

3

3

4

1

2

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

P

M

M

P

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

P

M

Praia: Oeste / Ninho 2
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

3

2

4

3

5

4

5

2

3

3

5

2

4

4

5

3

5

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

P

M

M

P

P

M

P

M

M

P

Alelos - lócus PEX_02

2

5

2

5

5

5

2

5

2

5

2

5

5

5

5

5

2

5

2

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

M

P

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

P

M

Praia: Oeste / Ninho 3
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

2

1

2

1

4

1

2

1

4

1

4

1

4

1

2

1

2

1

4

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

3

1

5

3

4

4

5

4

5

1

3

1

3

1

5

3

4

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

Praia: Oeste / Ninho 4
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

3

1

4

2

3

2

4

2

4

2

3

1

4

1

3

2

3

2

4

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

1

2

2

3

1

4

3

4

1

2

2

3

1

4

1

2

3

4

1

4

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

Praia: Oeste / Ninho 5
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

4

4

2

4

4

4

2

5

4

4

4

4

4

4

2

5

2

4

4

4

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

Alelos - lócus PEX_02

2

3

3

4

4

5

2

3

2

5

2

5

2

3

2

5

4

5

2

5

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P
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Quadro 6.
Painel de genótipos com o gabarito (preenchido com os perfis genéticos) para cada lócus de filhotes dos ninhos da praia Centro-Oeste.

Praia: Centro-Oeste / Ninho 1
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

1

2

3

3

5

1

4

3

4

1

2

1

4

1

4

3

3

3

5

Herança (M / P)

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

4

5

1

4

1

2

2

3

2

3

1

4

2

3

4

4

2

3

1

4

Herança (M / P)

M

P

P

M

P

M

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

Praia: Centro-Oeste / Ninho 2
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

4

2

5

3

5

2

5

4

4

1

4

3

4

2

5

3

4

1

5

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

2

2

2

5

1

5

2

3

1

1

1

3

1

1

2

2

2

3

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Praia: Centro-Oeste / Ninho 3
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

1

3

1

5

1

2

3

4

1

5

4

5

4

4

2

4

3

4

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

Alelos - lócus PEX_02

2

3

1

3

2

5

4

5

3

4

3

3

3

4

1

5

1

3

2

3

Herança (M / P)

P

M

P

M

P

M

P

M

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

P

M

Praia: Centro-Oeste / Ninho 4
Indivíduo

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

3

1

5

1

2

1

4

3

4

1

2

1

4

1

4

3

3

3

5

Herança (M / P)

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

2

3

2

4

2

4

1

2

1

2

2

4

2

3

2

3

2

4

2

4

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

P

M

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Praia: Centro-Oeste / Ninho 5
Indivíduo
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T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Alelos - lócus PEX_01

2

2

2

5

1

5

2

3

1

1

1

3

1

1

2

2

2

3

1

5

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P

Alelos - lócus PEX_02

1

1

4

5

4

5

4

4

2

4

4

5

4

5

1

1

4

5

1

3

Herança (M / P)

M

P

M

P

M

P

M

P

P

M

M

P

M

P

M

P

M

P

M

P
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Quadro 7.
Respostas das questões sugeridas.

Questões

Qual número de alelos no
lócus PEX_01 de cada ninho?

Qual número de alelos no
lócus PEX_02 de cada ninho?

Praia
Norte

Praia
Sul

Ninhos 1,2,3 e 5:
5 alelos

Ninhos 1,2,4 e 5:
5 alelos

Ninho 4:
4 alelos

Ninho 3:
4 alelos

Ninho 1:
4 alelos

Ninhos 1,4:
5 alelos

Ninhos 2,3,4 e 5:
5 alelos

Ninhos 2,3 e 5:
4 alelos

Praia
Leste
Ninhos 1,2 e 3:
4 alelos
Ninhos 3 e 4:
5 alelos
Ninho 5:
3 alelos
Ninho 1:
2 alelos
Ninhos 2,4 e 5:
4 alelos
Ninho 3:
5 alelos

Praia
Oeste

Praia
Centro-Oeste

Ninhos 1,2 e 4:
4 alelos

Ninhos 1,2,3 e 4:
5 alelos

Ninhos 3 e 5:
3 alelos

Ninho 5:
4 alelos

Ninhos 1,3,4 e 5:
4 alelos

Ninhos 1,3 e 5:
5 alelos

Ninho 2:
2 alelos

Ninhos 2 e 4:
4 alelos

Ninho 1:
3 alelos

Qual a média de alelos,
considerando os dois lócus?

Ninho 1:
4,5 alelos
Ninhos 2,3,4 e 5:
5 alelos

Ninhos 1 e 4:
5 alelos

Ninho 2:
4 alelos

Ninhos 1 e 4:
4 alelos

Ninho 3:
4 alelos

Ninho 3
5 alelos;

Ninho 2:
3 alelos

Ninhos 2,3 e 5:
4,5 alelos

Ninho 4:
4,5 alelos

Ninhos 3 e 5:
3,5 alelos

Ninhos 1 e 5:
5 alelos
Ninhos 2,4 e 5:
4,5 alelos

Ninho 5:
3,5 alelos

Qual número de alelos no
lócus PEX_01?

5 alelos

5 alelos

5 alelos

5 alelos

5 alelos

Qual número de alelos no
lócus PEX_02?

5 alelos

5 alelos

5 alelos

5 alelos

5 alelos

Qual a média de alelos,
considerando os dois lócus,
para esta praia?

5 alelos

5 alelos

5 alelos

5 alelos

5 alelos

Qual a quantidade de alelos
nesta praia para os dois lócus
analisados?

10 alelos

10 alelos

10 alelos

10 alelos

10 alelos

Há indícios de paternidade
múltipla em cada ninho
analisado? Se sim, em quais?

Sim,
para todos
os ninhos

Sim,
para todos
os ninhos

Sim,
para todos
os ninhos

Não

Sim,
para todos
os ninhos

Ninho 1: 2

Ninho 1: 3

Ninho 2: 3

Ninho 2: 2

Há pelo menos quantos pais
em cada ninho analisado?

Tamanho Efetivo - em
uma população, o número
de indivíduos com igual
probabilidade de contribuir com
gametas para a próxima geração.

Ninho 1: 3
Ninho 2: 3
2
para todos

Ninho 3: 2

Ninho 3: 2

1

Ninho 3: 3

Ninho 4: 3

Ninho 4: 3

Ninho 4: 3

Ninho 5: 3

Ninho 5: 3

Ninho 5: 2

Questão 10. Qual praia é prioritária para iniciar uma ação de conservação e manejo,
considerando as informações genéticas disponíveis? Justifique a escolha.
Considerando que a alta predação das tartarugas-da-amazônia pode diminuir o tamanho efetivo
da população e no passar das gerações, diminuir a diversidade genética. Assim, todas as praias com
paternidade múltipla, sendo elas: Norte, Sul, Leste e Centro-Oeste, podem ser escolhidas para manejo
e conservação, pois a poliandria pode ser uma importante estratégia reprodutiva para maximizar a
diversidade genética da prole em organismos de vida longa, com fecundidade relativamente baixa.
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Esta atividade facilita a visualização das diferenças nas proporções genotípicas e fenotípicas dos indivíduos nos cinco diferentes tipos
de interações alélicas relacionados à herança
monogênica autossômica: dominância completa, dominância incompleta, codominância,
alelos letais e alelos múltiplos. Durante a atividade, os estudantes participam da construção
de um modelo didático, utilizando miçangas
e círculos coloridos para representar os genótipos e fenótipos dos indivíduos, considerando os diferentes tipos de interação alélica.
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Função pedagógica Objetivo
A compreensão dos diferentes tipos de in- da atividade
terações alélicas tem sido difícil para muitos
estudantes, pois, erroneamente, eles tentam
associar todas as características herdáveis
com os conceitos de dominância e recessividade, aprendidos a partir do exemplo clássico
das ervilhas de Mendel, sem entenderem que
não são todas as características que seguem
esse tipo de interação alélica (dominância
completa). Assim sendo, é preciso considerar que compreender as diferenças existentes
entre os diferentes tipos de interações alélicas pode não ser uma tarefa fácil para alguns
alunos. Diante disso, a utilização de recursos
didáticos visuais, como os modelos didáticos,
surge como uma alternativa para facilitar a
visualização e a compreensão deste conteúdo, podendo auxiliar inclusive na compreensão do cálculo das proporções matemáticas.
Nesse sentido, a atividade proposta busca
associar recursos didáticos visuais, através de
um modelo didático, a princípios da metodologia ativa de aprendizado. Para tal associação, será utilizado um modelo com miçangas
e círculos coloridos acompanhado de um
roteiro para guiar a produção do material a
ser feito pelo aluno. Portanto, essa atividade
foi planejada de forma lúdica para facilitar a
visualização e a compreensão dos diferentes
tipos de interação alélica e o cálculo de suas
proporções fenotípicas e genotípicas. Espera-se que o estudante compreenda que a herança monogênica autossômica não é somente
resultado da dominância e da recessividade,
características da dominância completa.
O público alvo desta atividade são alunos do
ensino médio O tempo estimado para a realização é de 50 minutos (1 aula). A atividade
deve ser aplicada em um contexto para complementar a abordagem teórica do conteúdo
de modo que facilite a compreensão do assunto, a partir do aspecto visual do modelo
didático. Sugere-se que os alunos já estejam
familiarizados com os conceitos básicos de
genética, como gene, alelo, fenótipo, genótipo, homozigoto e heterozigoto. De toda forma, estes conceitos estão presentes no texto
de apoio, que acompanha o material desta
atividade.
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O objetivo da atividade é facilitar a visualização e a compreensão de cinco diferentes
tipos de interação alélica: dominância completa, dominância incompleta, codominância, alelos letais e alelos múltiplos. A partir
da confecção do modelo didático, os estudantes têm a possibilidade, de forma visual e
simples, de compreenderem melhor as diferenças existentes na expressão dos fenótipos
em cada tipo de interação alélica. Além disso,
os estudantes também melhoraram sua compreensão acerca dos cálculos das proporções
fenotípicas e genotípicas.

Sugestão
de atividade
complementar
Como mencionado, a atividade visa a tornar
mais claras as diferentes interações alélicas e
a visualização de suas proporções genotípicas
e fenotípicas. É necessário ressaltar que as bases moleculares da genética mendeliana não
foram exploradas nesta prática pois apesar de
importantes, a abordagem da conexão entre a
genética mendeliana e a molecular alteraria o
objetivo da atividade. Caso seja do interesse
do professor, a compreensão dessa conexão
pode ser realizada posteriormente com a aplicação da atividade prática Alelos e Cores: integrando transcrição, tradução e interações alélicas,
de autoria de Hanaisa de Plã e Sant’Anna e
colaboradores, descrita na Revista Genética
na Escola, volume 15, número 2, de 2020.
A realização conjunta das duas atividades
pode favorecer a compreensão dos diferentes
tipos de interação alélica associados à herança monogênica autossômica e também com a
relação destes conteúdos com a genética molecular. Nesse sentido, a prática apresentada
pode proporcionar um nivelamento mais
efetivo do conhecimento entre os estudantes, uma vez que a mesma foi elaborada para
contemplar o estudo dos diferentes níveis de
conhecimento e as dificuldades em conteúdos de genética.
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Material
O kit para cada um dos grupos de estudantes
deve conter:
A. Cola, tesoura, fita adesiva (providenciada
por cada aluno);
B. Providências do Professor
• 60 miçangas coloridas para representar
os gametas e o genótipo dos indivíduos
(sendo: 12 amarelas, 12 brancas, 12
vermelhas, 6 verdes, 6 cinzas, 6 azuis,
3 roxas e 3 laranjas); (Caso seja da preferência do professor, é possível substituir as miçangas coloridas por outro
material (papel crepom, EVA, fio de lã)
nas mesmas cores e quantidades);
• uma cópia do Procedimento para os estudantes;
• uma cópia do Estudo Dirigido a ser
respondido ao final da atividade;
• uma cartela com 50 círculos coloridos
para representar o fenótipo dos indivíduos (Anexo 1);
• cinco cópias da Tabela de formação dos
genótipos e fenótipos para a colagem
das miçangas e dos círculos coloridos
durante a execução da atividade (Anexo 2);
• uma cópia do Texto de apoio (Anexo
3).

Instruções para
os professores
Sugere-se que a atividade seja realizada após
uma aula teórica sobre os tipos de Interações
Alélicas, pois facilitará a realização da atividade, potencializando a sua função e auxiliar no aprendizado do conteúdo. O ideal é
que a classe seja dividida em grupos de três
a seis pessoas para permitir que os estudantes trabalhem com mais autonomia e que o
professor consiga dar atenção aos grupos nos
momentos em que as dúvidas surgirem. Informar os estudantes, na aula anterior à da
atividade, para levarem o material do kit relacionado para eles (cola, tesoura e fita adesiva), para o recorte e a colagem de peças do
modelo que será usado.
Além disso, caberá ao professor providenciar
miçangas coloridas e imprimir, em número
suficiente para todas as turmas, o material a
ser usado durante a atividade:

Realização da Atividade
a. Durante a realização da atividade, os estudantes deverão seguir as instruções indicadas no Procedimento para os Estudantes 1;
b. No procedimento estão todas as informações referentes aos cruzamentos que serão
realizados e também sobre o preenchimento das tabelas de formação dos genótipos e fenótipos.
c. Como fechamento da atividade, recomenda-se que o professor realize uma discussão com toda a classe referente às questões
do Estudo Dirigido. Caso necessário,
essa discussão poderá ser feita em uma
segunda aula.
d. Se o professor julgar necessário, as respostas podem ser distribuídas para os estudantes após a finalização da atividade

Sociedade Brasileira de Genética

261

MATERIAIS DIDÁTICOS

Procedimento para os estudantes
1. Ler e discutir com os colegas de grupo o Texto de Apoio: A genética e as interações alélicas.
2. Enumerar as cinco Tabelas de formação dos genótipos e fenótipos da seguinte maneira: (1) Dominância Completa;
(2) Dominância Incompleta; (3) Codominância; (4) Alelos Letais e (5) Alelos Múltiplos.
3. Para compreender a DOMINÂNCIA COMPLETA, seguir as instruções dos itens 4 a 8.
4. Ler novamente o Texto de Apoio, a informação referente à Dominância Completa.
5.

Analisar o cruzamento da geração parental: uma linhagem pura de ervilhas amarelas (VV) foi cruzada com uma
linhagem pura de ervilhas verdes (vv). Em F1, 100% das ervilhas obtidas foram heterozigóticas (Vv).

6. Realizar o cruzamento entre as ervilhas obtidas em F1 (Vv). Para construir um modelo deste cruzamento, usar a
Tabela de formação dos genótipos, identificada como Dominância Completa. A primeira tarefa é representar nessa
tabela os tipos de gametas que são produzidos pelos indivíduos que estão sendo cruzados. Para representar os
gametas e os genótipos utilizar: (a) As miçangas amarelas para representar o alelo V e as verdes para representar o
alelo v; (b) Nos espaços em negrito, unir os gametas, fixando com fita adesiva as duas miçangas que representam
os gametas, para obter o genótipo dos indivíduos 1 a 4.
7. Representar, na Tabela de formação dos fenótipos o fenótipo dos indivíduos 1 a 4. Para isso, identificar, recortar e
colar nesta tabela, os círculos coloridos que melhor representam os fenótipos correspondentes, dentre as opções
disponíveis para a Interação Alélica 1.
8. Registrar na Questão 1, do Estudo Dirigido, as proporções genotípicas e fenotípicas observadas a partir do cruzamento representado nesta interação alélica. Para isso, observar a Tabela de formação dos genótipos e fenótipos.
9. Para compreender a DOMINÂNCIA INCOMPLETA, seguir as instruções dos itens 10 a 14.
10. Ler, no Texto de Apoio: a genética e as interações alélicas a informação referente à Dominância incompleta.
11. Analisar o cruzamento da geração parental: uma linhagem pura de flores brancas (A1A1) foi cruzada com uma linhagem pura de flores vermelhas (A2A2). Em F1, 100% das flores obtidas eram heterozigóticas (A1A2).
12. Realizar o cruzamento entre as flores obtidas em F1 (A1A2). Para construir um modelo desse cruzamento, colar com
fita adesiva na primeira linha e na primeira coluna da Tabela de formação dos genótipos os tipos de gametas que são
produzidos pelos indivíduos que estão sendo cruzados. Para representar os gametas e os genótipos utilizar: (a) As
miçangas brancas para representar o alelo A1 e as vermelhas para representar o alelo A2; (b) Nos espaços em negrito,
unir os gametas, fixando com fita adesiva as duas miçangas que representam os gametas, para obter o genótipo dos
indivíduos 1 a 4.
13. Representar na Tabela de formação dos fenótipos o fenótipo dos indivíduos 1 a 4. Para isso, identificar, recortar e
colar nesta tabela, os círculos coloridos que melhor representam os fenótipos correspondentes, dentre as opções
disponíveis para a Interação Alélica 2.
14. Registrar na Questão 1 do Estudo dirigido, as proporções genotípicas e fenotípicas observadas a partir do cruzamento representado nesta interação alélica. Para isso, observar a Tabela de formação dos genótipos e fenótipos.
15. Para compreender a CODOMINÂNCIA, seguir as instruções de 16 a 20.
16. Ler novamente no Texto de Apoio a informação referente à Codominância.
17. Analisar o cruzamento da geração parental: Uma fêmea de linhagem pura de gado com a pelagem branca (CBCB) foi
cruzada com um macho de linhagem pura com a pelagem vermelha (CVCV). Em F1, 100% dos animais obtidos foram
heterozigóticos (CBCV).
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18. Realizar o cruzamento entre os animais obtidos em F1 (CBCV). Para construir um modelo desse cruzamento, colar
com fita adesiva na primeira linha e na primeira coluna da Tabela de formação dos genótipos os tipos de gametas
que são produzidos pelos indivíduos que estão sendo cruzados. Para representar os gametas e os genótipos utilizar:
(a) As miçangas brancas para representar o alelo CB e as vermelhas para representar o alelo CV; (b) Nos espaços
em negrito, unir os gametas, fixando com fita adesiva as duas miçangas que representam os gametas, para obter o
genótipo dos indivíduos 1 a 4.
19. Representar na Tabela de formação dos fenótipos o fenótipo dos indivíduos 1 a 4. Para isso, identificar, recortar e
colar nesta tabela, os círculos coloridos que melhor representam os fenótipos correspondentes, dentre as opções
disponíveis para a Interação Alélica 3.
20. Registrar na Questão 1 do Estudo Dirigido, as proporções genotípicas e fenotípicas observadas a partir do cruzamento representado nesta interação alélica. Para isso, observar a Tabela de formação dos genótipos e fenótipos.
21. Para compreender ALELOS LETAIS, seguir as instruções de 22 a 26.
22. Ler novamente no Texto de Apoio as instruções referentes a Alelos Letais.
23. Analisar o seguinte cruzamento parental: fêmeas de camundongos amarelos, de linhagem pura (Cc) foram cruzados
com machos cinzas (cc), de linhagem pura. Em F1, obteve-se 50% dos camundongos de cada cor.
24. Realizar o cruzamento entre camundongos amarelos obtidos em F1 (Cc). Para construir um modelo desse cruzamento, colar com fita adesiva na primeira linha e na primeira coluna da Tabela de formação dos genótipos os tipos de
gametas que são produzidos pelos indivíduos que estão sendo cruzados. Para representar os gametas e os genótipos
utilizar: (a) As miçangas amarelas para representar o alelo C e as cinzas para representar o alelo c; (b) Nos espaços
em negrito, unir os gametas, fixando com fita adesiva as duas miçangas que representam os gametas, para obter o
genótipo dos indivíduos 1 a 4.
25. Representar na Tabela de formação dos fenótipos o fenótipo dos indivíduos 1 a 4. Para isso, identificar, recortar e
colar nesta tabela, os círculos coloridos que melhor representam os fenótipos correspondentes, dentre as opções
disponíveis para a Interação Alélica 4.
26. Registrar na Questão 1 do Estudo Dirigido, as proporções genotípicas e fenotípicas observadas a partir do cruzamento representado nesta interação alélica. Para isso, observar a Tabela de formação dos genótipos e fenótipos.
27. Para compreender ALELOS MÚLTIPLOS, seguir as instruções de 28 a 32.
28. Ler novamente no Texto de Apoio as instruções referentes a Alelos múltiplos.
29. Em seguida analisar o cruzamento entre João e Maria. João é heterozigótico para o tipo sanguíneo A (IAi), enquanto
Maria é heterozigótica para o tipo sanguíneo B (IBi).
30. Para realizar um modelo do cruzamento entre João e Maria (IAi x IBi), colar com fita adesiva na primeira linha e na
primeira coluna da Tabela de formação dos genótipos os tipos de gametas que são produzidos pelos indivíduos que
estão sendo cruzados. Para representar os gametas e os genótipos utilizar: (a) As miçangas laranjas para representar
o alelo IA, as roxas para o alelo IB e as azuis para o alelo i; (b) Nos espaços em negrito, unir os gametas, fixando com
fita adesiva as duas miçangas que representam os gametas, para obter o genótipo dos indivíduos 1 a 4.
31. Representar na Tabela de formação dos fenótipos o fenótipo dos indivíduos 1 a 4. Para isso, identificar, recortar e
colar nesta tabela, os círculos que melhor representam os fenótipos correspondentes, dentre as opções disponíveis
para a Interação Alélica 5.
32. Registrar na Questão 1 do Estudo Dirigido, as proporções genotípicas e fenotípicas observadas a partir do cruzamento representado nesta interação alélica. Para isso, observe a Tabela de formação dos genótipos e fenótipos.
33. Responder as Questões 2-6 do Estudo Dirigido, a partir da análise do material didático produzido e do conhecimento
adquirido com esta atividade.
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Estudo dirigido
Questão 1: Indicar as proporções genotípicas e fenotípicas obtidas nos diferentes cruzamentos realizados.:
Tipo de Interação Alélica

Proporção Genotípica

Proporção Fenotípica

1 – Dominância Completa

2 – Dominância Incompleta

3 – Codominância

4 – Alelos Letais

5 – Alelos Múltiplos

Questão 2: Explicar por que no tipo de interação alélica 1 são encontrados dois tipos de fenótipos, enquanto que nas
interações 2 e 3 são encontrados três tipos.
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Questão 3: Qual é a diferença em relação à manifestação do fenótipo nos indivíduos heterozigotos nos tipos de interação alélicas 2 e 3?

Questão 4: Por que a proporção de 3 ratos amarelos para 1 rato cinza não foi observada no caso de alelos letais 4? O
que aconteceria se o alelo c fosse letal em homozigose?

Questão 5: Qual é a principal diferença observada no caso dos alelos múltiplos em relação aos demais tipos de interação
entre alelos?

Questão 6: Apesar das diferenças e particularidades observadas em cada tipo de interação gênica, indicar qual é o
aspecto comum a todos eles.
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Respostas
A. Tabelas de representação de gametas e genótipos
INTERAÇÃO ALÉLICA 1 – DOMINÂNCIA COMPLETA

INTERAÇÃO ALÉLICA 2 – DOMINÂNCIA INCOMPLETA
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INTERAÇÃO ALÉLICA 3 – CODOMINÂNCIA

INTERAÇÃO ALÉLICA 4 – ALELOS LETAIS
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INTERAÇÃO ALÉLICA 5 – ALELOS MÚLTIPLOS

B. Respostas para as questões do Estudo dirigido
B.1. Proporção genotípica → Proporção fenotípica
Interação 1: ¼ VV, 2/4 Vv e ¼ vv → ¾ amarelo e ¼ verde.
Interação 2: ¼ A1A1, 2/4 A1A2 e ¼ A2A2 → ¼ branco, 2/4 rosa e ¼ vermelho.
Interação 3: ¼ CBCB, 2/4 CBCV e ¼ CVCV → ¼ branco, 2/4 ruão e ¼ vermelho.
Interação 4: 2/3 Cc e 1/3 cc → 2/3 amarelo e 1/3 cinza (CC = letal, o indivíduo morre)
Interação 5: ¼ IAi, ¼ IAIB, ¼ IBi e ¼ ii → ¼ tipo A, ¼ tipo AB, ¼ tipo B e ¼ tipo O.
B.2. Na interação alélica 1, dominância completa, o alelo V é dominante em relação ao
alelo recessivo v. Portanto, os indivíduos heterozigotos (Vv) terão o mesmo fenótipo
dos indivíduos homozigotos dominantes (VV) fazendo com que existam apenas dois
fenótipos (verde e amarelo). Nos cenários 2 e 3, não há um alelo dominante e outro
recessivo, o que faz com que o indivíduo heterozigoto tenha um terceiro fenótipo.
B.3. Na interação alélica 2, dominância incompleta, nenhum dos alelos consegue se manifestar completamente, fazendo com que surja um fenótipo intermediário, na cor rosa.
No cenário 3, codominância, os dois alelos se manifestam igualmente, fazendo com
que surja um fenótipo contendo as 2 características, na cor ruão (alguns pelos brancos
e outros pelos vermelhos).
B.4. Na interação alélica 3, o alelo C era letal em homozigose, logo o indivíduo CC morreu,
fazendo com que a proporção obtida fosse de 2 amarelos e 1 cinza. Caso o alelo c
fosse letal em homozigose (cc), não existiriam ratos na cor cinza.
B.5. Nesta característica, existem 3 variantes do gene (alelos) responsáveis por determinar
o tipo sanguíneo (IA, IB e i). Nas demais, cada gene tinha apenas 2 alelos.
B.6. Todas as características são determinadas por um único gene e suas formas alternativas (alelos), sendo, portanto, considerados como herança monogênica.
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Anexos
Anexo 1 - Cartela para representar os fenótipos. Círculos para serem recortados e utilizados na identificação e
colagem dos fenótipos. Para cada interação alélica, serão utilizados somente quatro círculos coloridos dentre as dez possibilidades apresentadas em cada linha desta cartela. Os estudantes devem escolher os círculos considerando o genótipo
dos indivíduos e o tipo de interação alélica (IA) envolvida.

IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

A

A

B

B

AB

AB

AB

O

+

+

O

O

Anexo 2 - Tabela de formação dos genótipos e fenótipos. Tabela de formação dos genótipos e fenótipos. Os estudantes devem preencher a tabela indicando o número e o nome da interação alélica a ser representada. Em seguida, na
tabela de genótipos devem colar, com fita adesiva, as miçangas referentes aos gametas dos indivíduos que estão sendo
cruzados. Na sequência, nos espaços em negrito, devem unir os gametas, fixando com fita adesiva as duas miçangas
que representam os gametas para obter o genótipo dos indivíduos 1 a 4. Por fim, na tabela de fenótipos, os estudantes
devem identificar, recortar e colar os círculos coloridos que melhor representem os fenótipos expressos.
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Anexo 3 - Texto de apoio: A genética e as interações alélicas
Desde pequenos percebermos que herdamos algumas características do nosso pai, outras da nossa mãe, e que certas
características estavam presentes somente em gerações anteriores. Além disso, é normal nos questionarmos sobre o
porquê somos parecidos, mas não iguais aos nossos irmãos. As explicações para esses questionamentos podem ser
encontradas na Genética, que é a área da biologia que estuda os genes, a variabilidade dos organismos e a transmissão
das características entre gerações.
Características monogênicas, como as apresentadas nesta atividade, são determinadas por um par de genes (dois alelos).
No entanto, a expressão fenotípica de uma característica depende da forma como esses alelos interagem entre si. Nesta
atividade serão apresentados cinco tipos de interação alélica relacionados com a herança monogênica: (1) Dominância
completa; (2) Dominância incompleta; (3) Codominância; (4) Alelos letais e (5) Alelos múltiplos.
A seguir, uma breve descrição sobre os tipos de interações alélicas, representados nesta atividade:
Dominância completa – Tipo de interação alélica na qual o alelo dominante (A) prevalece na sua expressão sobre o
alelo recessivo (a). Neste caso, os indivíduos heterozigotos (Aa) expressarão o mesmo fenótipo dos indivíduos homozigotos dominantes (AA).
Dominância incompleta – Tipo de interação alélica na qual nenhum dos alelos (A1, A2) exerce dominância sobre o
outro. Neste caso, os indivíduos heterozigotos (A1A2) expressarão um fenótipo intermediário (mistura) aos homozigotos
(A1A1 e A2A2).
Codominância – Tipo de interação alélica na qual os dois alelos (CB, CV) possuem a mesma dominância, e, portanto,
a mesma capacidade de expressar o fenótipo. Neste caso, os indivíduos heterozigotos (CBCV) expressarão um fenótipo
contendo partes dos outros dois fenótipos existentes.
Alelos letais – Tipo de interação alélica na qual uma determinada combinação de genes causa a morte do seu portador. Os alelos letais podem ser evidenciados em cruzamentos entre indivíduos heterozigotos que não resultem nas
proporções esperadas pela lei da segregação. É preciso entender que a letalidade dos alelos pode se comportar de forma
dominante ou recessiva. No caso dos alelos letais recessivos, são necessárias duas cópias do alelo para causar a morte do
indivíduo. Neste caso, o indivíduo que morre, será um dos homozigotos (AA ou aa). No caso dos alelos letais dominantes, uma cópia do alelo letal é suficiente para causar a morte do indivíduo.
Alelos múltiplos – Tipo de interação alélica na qual um gene possui mais de duas formas alélicas. Apesar disso, cada
indivíduo possui apenas dois alelos. O exemplo mais conhecido é o sistema ABO, com os alelos IA e IB que são codominantes entre si e dominantes em relação ao alelo i. As suas combinações resultam nos 4 tipos sanguíneos existentes (A
= IAIA, IAi; B = IBIB, IBi; AB = IAIB e O = ii).
Os conceitos básicos fundamentais para a realização desta atividade estão descritos a seguir:
Gene - uma sequência de nucleotídeos, localizada em uma posição específica de um cromossomo, responsável por codificar um produto funcional, uma proteína ou um RNA.
Alelos – são as diferentes versões de um mesmo gene, e que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Os
alelos são representados por letras, levando em consideração o tipo de interação alélica (ex.: dominância completa – A
e a; dominância incompleta – A1 e A2).
Genótipo – corresponde ao conjunto de genes de um indivíduo para uma determinada característica. No caso da herança monogênica, corresponderá a um par de genes.
Fenótipo – corresponde à característica observável de um indivíduo, resultante da ação combinada de seus genes (genótipo) e do meio ambiente.
Homozigoto – Indivíduo que possui alelos iguais para um determinado gene.
Heterozigoto – Indivíduo que possui alelos diferentes para um determinado gene.
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Ensinar a responder questões de genética que envolvam a utilização de heredograma é um grande desafio para os professores em classes onde
há estudantes com deficiência visual. A presente
atividade tem por objetivo criar um quadro didático inclusivo para deficientes visuais visando
a construção de heredogramas. O quadro é de
madeira e os indivíduos das famílias a serem representadas são peças de madeira com diferentes
formatos e texturas. O quadro proposto mostrou-se eficiente e representa um recurso didático inclusivo de fácil reprodução e utilização.
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E

nsinar a responder questões de Genética
que envolvam a construção e/ou a análise de heredograma é um grande desafio para
os professores em classes onde há estudantes
com deficiências visuais, ficando para estes o
ensino limitado à fixação de conceitos, não
oferecendo ao aluno a oportunidade de desenvolver habilidades que o capacite a desenvolver esse tipo de questões.
Frente a essa problemática, a realização do
presente trabalho objetivou criar um quadro
didático para a construção de heredograma,
adaptado para estudantes com deficiência
visual, que possibilita o entendimento de
questões de genética que envolvam uma representação e/ou análise. A prática oferecida
com o quadro favorece a inclusão efetiva desse aluno no processo ensino-aprendizagem.
O quadro proposto representa um recurso
didático de fácil reprodução e utilização por
professores de nível médio e é direcionado ao
ensino de questões de genética que envolvam
a construção e/ou a análise de heredogra-

mas. Sendo particularmente importante no
que se refere ao ensino de alunos com deficiência visual.
A palavra Heredograma vêm do latim heredium, que significa herança. Ela se refere
à representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma mesma
família. Por meio desse gráfico é possível
identificar o tipo de herança genética e a probabilidade de uma pessoa apresentar uma característica ou uma doença hereditária. Cada
indivíduo é representado por um símbolo,
que indica as características particulares e
sua relação de parentesco com os demais. Os
símbolos preenchidos representam pessoas
portadoras de um tipo de característica ou
de doença genética. Indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados e, as
do sexo feminino, por círculos. O casamento,
no sentido biológico de procriação, é indicado por um traço horizontal que une os dois
membros do casal. Já os filhos de um casal
são representados por traços verticais unidos
ao traço horizontal do casal (Figura 1).

Figura 1.
Simbologia utilizada na
construção de Heredogramas.
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Construção
do quadro
Na execução deste projeto foram utilizados
os seguintes materiais e equipamentos: uma
folha de compensado de madeira, régua, trena, lápis, lixadeira. lixa, elástico, cola, papel
de seda rosa, papel de seda azul, serra circular de bancada e furadeira.
O quadro foi construído em madeira compensado no formato retangular, 50 cm x 80

cm, 1,6 cm de espessura. Outras dimensões
são também possíveis a critério do professor.
Os furos feitos na madeira foram espaçados
com régua utilizando espaços de 5 cm (Figura 2).
Em seguida, também utilizando madeira, foram construídas as peças que representam os
indivíduos que comporão as famílias a serem
retratadas através do heredograma. Estas
peças foram confeccionadas de forma que o
deficiente visual possa distinguir facilmente
sua forma através do tato.

Figura 2.
Quadro didático para a
construção de heredograma,
adaptados para estudantes com
deficiência visual.

Para construção das peças, foram confeccionados círculos de 4 cm de diâmetro, e quadrados de 4 cm de dimensões laterais. Tanto
os círculos como os quadrados têm espessura de 1,6 cm e furos no centro para encaixe
dos pinos de madeira, que também deverão
ser encaixados nos furos do quadro durante
a formação do heredograma. Os pinos, por
sua vez, têm tamanho de 3 cm (Figura 3A e
Figura 3B).
Foram produzidas peças de base lisa e peças
de base áspera. As peças de base áspera fo-

ram obtidas colando um pedaço de lixa por
cima da base da peça.
Em relação às peças de base lisa, nos círculos foi colado papel de seda rosa e, nos
quadrados, papel de seda azul. Visto que
este modelo didático poderá ser utilizado
tanto para ensinar alunos cegos como alunos com visão normal, a diferença na cor da
peça pode facilitar, para o aluno vidente, a
associação entre o formato da peça e o que
ela representa, no caso aqui, o sexo dos indivíduos.
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Figura 3.
Peças representativas dos
indivíduos da família, quadrados
e círculos sem o pino (A) e com
o pino encaixado e pinos de
madeira (B).

A peça na forma de círculo de base áspera
representa uma mulher afetada; quando
esse círculo apresenta a base lisa, uma mulher normal (Figura 4A). Já a peça na forma
de quadrado com base áspera representa
um homem afetado; quando esse quadrado

apresenta base lisa, representa um homem
normal (Figura 4B). E, para representar um
homem heterozigoto e uma mulher heterozigota para um caráter autossômico, elaborou-se uma peça com parte da base lisa e
outra parte áspera (Figura 4C).

Figura 4.
Peças do heredograma que
podem ser distinguidas pelos
estudantes com deficiências
visual por meio de formas e
texturas diferentes. (A) Círculo
de base áspera e círculo de
base lisa. (B) Quadrado de base
áspera e quadrado de base lisa.
(C) Quadrado com parte da
base áspera e outra parte lisa
e círculo com parte da base
áspera e outra parte lisa.
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Para representar os cruzamentos, utiliza-se um pedaço de elástico de 40 cm com as
extremidades costuradas uma na outra. No

caso de cruzamentos consanguíneo, utilizam-se dois pedaços de elástico (Figura 5A
e B).

Os filhos, que no gráfico são representados
por linhas verticais, no quadro proposto serão simbolizados por cordões de elástico. Na

Figura 6 está representado um cruzamento
entre dois indivíduos normais que gerou um
filho do sexo masculino afetado.

Figura 5.
Representação de um
cruzamento (A) e de um
cruzamento consanguíneo (B)
utilizando a liga de elástico
confeccionada.
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Figura 6.
Representação de um
cruzamento entre indivíduos
normais que gerou um filho do
sexo masculino afetado.

Utilização
do quadro
O quadro didático proposto poderá ser utilizado pelo professor de Biologia durante a
abordagem de assuntos de Genética, tais
como: Herança Mendeliana, Herança Sexual e Grupos Sanguíneos. Sugere-se que o
professor explique o que é e para que serve
um heredograma, quais os símbolos que são
utilizados na representação dos indivíduos e
nas ligações de parentesco entre ele e como se
constrói esse gráfico.
Sugere-se também que o professor apresente
o modelo para estudantes com deficiências
visual e a dinâmica de seu uso com a utilização de diferentes exemplos de transmissão de
herança. O quadro poderá ser utilizado pelo
professor, toda vez que for necessário, para
explicar exercícios de genética e, pelos alunos, quando tiverem que responder questões
que necessitem da construção e/ou análise
de heredogramas.
Para os alunos com visão normal, será um
instrumento facilitador do aprendizado.
Para o aluno com deficiência visual, será uma
maneira de inseri-los de forma ativa e efetiva
no processo de ensino-aprendizagem, pois
com o uso do quadro proposto ele poderá
perceber, através do tato, entender e responder tais questões.
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Para demonstrar a utilização do quadro utilizamos as seguintes questões:
Questão 1. O albinismo tipo I na espécie humana é condicionado por um
par de alelo recessivo. José apresenta
pigmentação normal na pele e seus
pais também são normais. Sua avó
materna e seu avô paterno, porém,
são albinos. Maria também apresenta
pigmentação normal na pele; por parte de mãe nunca houve qualquer caso
de albinismo. O pai de Maria também
é normal, mas seu avô paterno é albino. José e Maria procuraram um geneticista para pedir esclarecimentos
e aconselhamento genético. O casal
tinha as seguintes perguntas:
a) Há alguma chance de termos um
filho albino?
b) Se tivermos um filho albino, qual a
probabilidade de um outro também
ser albino?
Para resolver o problema proposto é necessário descobrir os genótipos dos indivíduos intercruzantes. Os deficientes visuais poderão
concretizar o padrão de herança e inferir os
genótipos pela construção gradual do heredograma (Figura 7).

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

Figura 7.
Heredograma montado no
quadro didático adaptado para
estudantes com deficiência
visual referente à questão 1.

Questão 2. O heredograma a seguir
apresenta um caso familiar de hemofilia, herança determinada por um
gene recessivo localizado no cromossomo X.

Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que
você possui sobre o assunto, só se pode afirmar CORRETAMENTE que:
a) o indivíduo II.1 tem 50% de chance de
apresentar o gene para o caráter.
b) todas as filhas do indivíduo II.2 serão
hemofílicos.
c) qualquer descendente de II.4 receberá
o gene para hemofilia.

d) o indivíduo II.2 herdou o gene de qualquer um dos genitores.
A resolução deste problema envolve a análise
do heredograma contido na questão. O estudante com deficiência visual poderá fazer
a análise através do heredograma montado,
pelo professor, no quadro proposto (Figura
8). Pela análise do heredograma, o estudante
poderá inferir os genótipos e assim responder à questão proposta.
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Figura 8.
Heredograma montado no
quadro didático adaptado para
estudantes com deficiências
visual referente à questão 2.
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Questão 3. Dois caracteres com segregação independente foram analisados em uma família: grupos sanguíneos do sistema ABO e miopia. A
partir desta análise, obtiveram os seguintes dados:

Qual a probabilidade de o casal 5 e 6
ter uma criança do grupo sanguíneo
O e míope?

I. 1, 2 e 3 pertencem ao grupo O.

c) 1 / 4

II. 4 pertence ao grupo AB.

d) 1 / 2

III. 4 e 5 são míopes.

e) 3 / 4

Genética na Escola | Vol. 16 | Nº 2 | 2021

a) 1 / 16
b) 1 / 8
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A resolução desta questão também envolve
análise do heredograma contido na questão
e o estudante poderá fazer a análise através
do heredograma montado, pelo professor,
no quadro proposto (Figura 9). Através da

análise do heredograma o estudante com
deficiência visual poderá inferir os genótipos
e, posteriormente, responder a questão proposta.

Considerações
finais

tica que requeiram essa habilidade, tornando
assim o aprendizado mais efetivo e o ensino
mais democrático porque inclusivo.

Figura 9.
Heredograma montado no
quadro didático adaptado para
estudantes com deficiência
visual referente à questão 3.

O quadro proposto representa um recurso
didático de fácil reprodução e utilização por
professores, além de apresentar um custo relativo baixo para sua confecção. Possibilita a
construção de heredogramas por estudantes
com deficiências visual, permitindo que possam entender e responder exercícios de gené-

É um recurso didático que também pode ser
utilizado por alunos com visão normal. Estimulando seu interesse em aprender, favorecendo o desenvolvimento de sua capacidade
de percepção e de observação e aproximando
o aluno da realidade, ao possibilitar a visualização numa representação que auxilia no
entendimento do conteúdo científico.
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No livro Epigenética, escrito pelo autor Richard C. Francis,
o objetivo é abordar um conceito que vem mudando a forma
de pensarmos sobre hereditariedade: a epigenética. A epigenética é o estudo das alterações na função dos nossos genes,
que ocorrem sem que haja alterações na sequência de bases
nitrogenadas do DNA. As alterações podem ser transmitidas às células-filhas e hoje sabemos que podem ser influenciadas por fatores ambientais.

O autor discorre inicialmente sobre conceitos básicos de biologia celular e molecular
aplicados à genética, como a estrutura da
dupla hélice e princípios de hereditariedade. Posteriormente, aborda o conceito de
epigenética. Esta sequência permite que o
leitor consiga compreender, de forma clara,
o que são os mecanismos epigenéticos, que
incluem as modificações das caudas de histonas que constituem a cromatina, a produção
de RNAs não codificadores e a metilação das
bases citosinas do DNA. As modificações
epigenéticas acarretam mudanças na estrutura da cromatina e, consequentemente, na
expressão dos genes. O autor, ao iniciar cada
um dos capítulos, traz exemplos de situações,
fictícias ou verídicas, que se aplicam ao conceito epigenético a ser abordado.
Um dos mecanismos epigenéticos mais bem
estudados e abordado no livro, com detalhes,
é a metilação do DNA, que é a adição de grupos metila às bases citosinas, o que resulta em
marcas epigenéticas. Acreditava-se que essas
marcas não seriam transmitidas à geração seguinte devido ao processo de reprogramação
epigenética que ocorre na gametogênese. No
entanto, foi demonstrado por alguns pesquisadores que a reprogramação não apaga
todas as modificações epigenéticas induzidas
por fatores ambientais. Um exemplo é o caso
do gene Axin que, quando metilado, resulta
em uma cauda retorcida em camundongos; a
prole pode herdar o gene com esse padrão de
metilação e, por consequência, apresentar a
mesma conformação de cauda.

Como exemplo de possível fenômeno de
base epigenética, o Autor discorre sobre
os efeitos dos últimos meses da Segunda
Guerra Mundial nos habitantes da região
oeste da Holanda que passaram por grande restrição na ingestão de calorias naquele período. O pesquisador Clement Smith
descobriu que bebês que haviam sido expostos à fome entre o segundo e o terceiro
trimestre da gestação de suas mães nasciam
menores que os nascidos antes da exposição
à fome. Ademais, constatou que havia um
aumento significativo de obesidade quando eles se tornavam adultos. Smith foi um
dos pioneiros a levantar a hipótese de que
modificações epigenéticas resultantes dos
efeitos da desnutrição em bebês afetavam
a saúde dos adultos; no entanto, devido às
limitações, tais estudos basearam-se em
evidências epidemiológicas, sem que o mecanismo epigenético subjacente tenha sido
esclarecido.
O livro possui uma linguagem compreensível para leigos em genética e o fato de introduzir os princípios básicos de genética permite que a leitura seja fluida para leitores do
ensino médio e do ensino superior, de modo
que o livro pode ser utilizado como uma extensão dos estudos curriculares em disciplinas com enfoque em biologia. Em suma, a
obra permite-nos, portanto, refletir sobre o
possível impacto dos fatores ambientais na
expressão dos nossos genes e como nossos
hábitos podem influenciar as futuras gerações.
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O metabolismo celular é controlado por uma série de genes. Tais genes são importantes por coordenar processos de acúmulo de nutrientes e gasto energético. A
proteína mTOR em mamíferos é codificada por um dos genes importantes para
o controle fino do equilíbrio energético da célula, reconhecendo a oferta de nutrientes e sinalizando para o armazenamento ou gasto de energia. O gene TOR
é um gene muito conservado evolutivamente. Em leveduras, esse gene controla
o crescimento das células. Em abelhas, a proteína amTOR está relacionada ao
maior tamanho da rainha. Em plantas, o mesmo gene controla o crescimento em
resposta a hormônios vegetais e em relação à luz. Em mamíferos, hormônios como
a insulina regulam a via da mTOR e desequilíbrios nessa via estão associados a
doenças e disfunções, como câncer, diabetes e obesidade. As informações contidas
neste trabalho mostram como esse gene é capaz de controlar processos metabólicos celulares e como sua origem foi importante para a evolução da vida na Terra
desde os primeiros organismos.
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A descoberta
da proteína TOR
em leveduras
Em 1964, uma equipe de farmacêuticos dos
Laboratórios de Pesquisa Ayerst isolou de uma
bactéria do solo da ilha de Rapa Nui, também
chamada de Ilha de Páscoa (Figura 1), um potente agente antifúngico. O composto, produzido pela bactéria Streptomyces hygroscopicus,

foi denominado de rapamicina, em referência
à Rapa Nui. Estudos seguintes mostraram que
a rapamicina é um importante imunossupressor, tendo também atividades antitumoral e
neuroprotetora. Seu exato mecanismo de ação,
no entanto, permaneceu oculto por mais de 20
anos até uma série de estudos no início dos
anos 90 quebrarem o mistério da rapamicina e
descobrirem uma das mais importantes redes
de sinalização intracelular na biologia, associada com diversos processos biológicos como
obesidade, câncer e envelhecimento.

Sinalização intracelular
- mecanismos celulares,
geralmente mediados por
interações entre proteínas
e ácidos nucleicos, que
permitem que as células
coordenem processos
biológicos, comuniquem-se e
respondam a sinais externos,
como hormônios.

Figura 1.
Placa na ilha de Rapa Nui (Ilha
de Páscoa), Chile, onde se lê:
"Neste local foram obtidas em
janeiro de 1965 as amostras
de solo que permitiram obter
a rapamicina, substância que
inaugurou uma nova era para
os pacientes submetidos
a transplantes de órgãos.
Homenagem dos investigadores
brasileiros, novembro de
2000 - Wyeth Brasil." Fonte:
https://pt.wikipedia.org/
wiki/Sirolimus#/media/
Ficheiro:Rapamycin_plaque_
on_Easter_Island.JPG
(Anypodetos), domínio público.

A descoberta da proteína TOR (Target of
Rapamycin, do inglês, Alvo da Rapamicina)
iniciou o entendimento dessa via de sinalização intracelular. Seu nome, do inglês, deriva
dos primeiros estudos que mostraram que a
rapamicina perde seus efeitos antifúngicos
quando se inativa o gene da proteína TOR
em leveduras. Portanto, a proteína ganhou o
nome de Alvo da Rapamicina ou Target of
Rapamycin, em inglês. Anos depois, o mesmo gene foi descoberto em outras espécies,
incluindo plantas, invertebrados e vertebrados. De fato, o gene da proteína TOR é um
dos ótimos exemplos conhecidos em biologia
do que chamamos de ortólogos, genes que
compartilham funções e uma origem em
comum em diferentes espécies, tendo sido
separados evolutivamente pelo processo de
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especiação. De leveduras até mamíferos, a
proteína TOR consegue controlar o crescimento das células e dos organismos, em diferentes níveis, dependendo da complexidade
das espécies.
Quando olhamos para os eucariotos de forma geral, a proteína TOR é um controlador
chave do processo de crescimento das células. Em leveduras, por exemplo, a TOR controla seu crescimento em placas de Petri ou
caldos, e a adição da rapamicina inibe esse
crescimento. A falta de glicose ou aminoácidos para a levedura leva à inibição da TOR
e, consequentemente, de seu crescimento. É
como se a TOR sinalizasse para a levedura:
não temos nutrientes, então não cresça!. Ou
se, como em um canteiro de obras, a TOR,

Ortólogos - genes que
possuem a mesma função
e uma origem em comum,
em espécies distintas,
tendo se separado durante
o processo de especiação.
Genes parálogos, por outro
lado, podem ter funções
distintas e surgem dentro de
uma mesma espécie quando
ocorre uma duplicação no
genoma.
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como o mestre de obras, dissesse aos operários: acabaram os tijolos, parem de levantar as
paredes.
Quinases - enzimas proteicas
nas células que realizam
a fosforilação de outras
proteínas ou substratos,
ou seja, adicionam grupos
fosfato que modificam seus
alvos em termos da estrutura
tridimensional, ativando-os
ou inibindo os mesmos. As
fosfatases por outro lado
fazem a reação reversa, ou
seja, desfosforilam substratos,
tirando o grupo fosfato.
O balanço da atividade de
quinases e fosfatases muitas
vezes controla a atividade de
vias de sinalização celular.

Penicilina - é um antibiótico
que foi descoberto
acidentalmente em 1928,
pelo bacteriologista escocês,
Alexander Fleming, ao
descobrir o fungo do gênero
Penicillium e demonstrar que
este fungo produzia uma
substância responsável pelo
efeito bactericida, à qual foi
dado o nome de penicilina.

Auxina - é uma classe de
hormônios vegetais que
regulam o crescimento.
As auxinas desempenham
um papel fundamental na
coordenação de muitos
processos comportamentais
e de crescimento nos ciclos
de vida das plantas, como o
fototropismo, o geotropismo
e o hidrotropismo. A
auxina estimula fatores de
afrouxamento das paredes
celulares das células vegetais,
como elastinas, permitindo
seu crescimento, ramificações
e enraizamento.

A levedura pode tentar compensar, produzindo ela mesma alguns aminoácidos ou
buscando outras fontes de energia, mas se a
oferta de nutrientes não mudar no meio de
cultura, a levedura eventualmente morrerá.
Freando o crescimento da levedura quando
não há nutrientes, a TOR dá tempo para
que as condições no ambiente eventualmente
mudem, e a levedura possa crescer de novo. A
TOR, portanto, economiza recursos quando
há pouco e gasta esses recursos quando há
bastante deles.
E, por que a rapamicina afinal é produzida pela bactéria Streptomyces hygroscopicus?
Temos que lembrar que no solo, onde essa
bactéria foi encontrada, existem vários outros microrganismos, incluindo leveduras e
fungos, e que a rapamicina, portanto, pode
ser usada como uma arma biológica pela
bactéria para inibir o crescimento de outros
microrganismos e assim favorecer o próprio
crescimento. É como se fosse o outro lado da
moeda da história da penicilina, que é produzida por um fungo e tem ação antibacteriana.

O gene TOR
Em humanos, a proteína mTOR tem 2549
aminoácidos e 288,9 kDa e é codificada pelo
gene MTOR. O gene de 156.017 nucleotídeos está presente no cromossomo 1, na
localização 1p36.22, e contém 58 éxons e 7
variantes de splicing. É um gene muito conservado, tendo até o momento 315 ortólogos
descritos em outras espécies. São associados
ao gene MTOR 162 fenótipos, dentre eles
diversos tipos de câncer, diabetes, hipertensão, distrofia muscular, sepses, anormalidades imunológicas e neurológicas, tamanho
diminuído de órgãos e alterações no índice
de massa corpórea (IMC). Mutações patogênicas no gene MTOR estão associadas a
doenças hereditárias humanas como a síndrome Smith-Kingsmore, caracterizada por
deficiência intelectual, macrocefalia, convulsões e características faciais dismórficas, e a
forma severa da displasia cortical focal, caracterizada pela malformação do desenvolvi-

mento cortical que resulta em epilepsia refratária a medicamentos em crianças e adultos.
A proteína TOR é uma quinase encontrada em 2 complexos de proteínas estrutural e
funcionalmente distintos: o complexo-1 de
TOR (TORC1) e TORC2. TORC1 é um
regulador chave do crescimento e proliferação celular e tradução de RNAm, enquanto
TORC2 promove rearranjo do citoesqueleto
de actina, sobrevivência celular e progressão do ciclo celular. O primeiro complexo é
caracterizado pela sensibilidade aguda à rapamicina, que se liga na proteína FKBP12 e
atua no processo de inibição de TOR. Além
disso, o complexo 1 caracteriza-se pela localização em lisossomos uma vez ativado por
aminoácidos. A atividade da proteína TOR
é regulada ao nível pós-traducional por outras vias de sinalização celular, de forma específica em diferentes classes de organismos,
reflexo da importância do gene na evolução
das espécies.

TOR e
árvore da vida
O gene da proteína TOR uma vez que surgiu nos primeiros eucariotos passou a estar
presente em organismos de diversos reinos
e filos, preservando suas funções originais e
adquirindo novas funções. Microalgas, por
exemplo, como a Chlamydomonas reinhardtii,
apresentam particular sensibilidade à rapamicina, como as leveduras. Já em plantas, a
TOR, apesar de não responder tão bem à
rapamicina, responde também à oferta de
nutrientes e em particular à luz. Quando a
TOR de plantas é inibida, a resposta à luz
fica prejudicada. Além disso, a TOR parece
responder também à auxina, um hormônio
das plantas que promove o crescimento e
desenvolvimento de brotos e folhas. Evolutivamente, a resposta à auxina mediada por
TOR, que ativa outras vias de crescimento
da planta, parece ter sido uma aquisição posterior da via da TOR em plantas, como se
um upgrade evolutivo tivesse sido adquirido.
Ou seja, nas plantas toda a maquinaria da
TOR, que surgiu nos primeiros eucariotos,
também controla o crescimento, adicionando a auxina como uma nova peça nesse quebra-cabeça.
Sociedade Brasileira de Genética
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Em abelhas, a geleia real, um alimento consumido pelas rainhas, promove o desenvolvimento delas ativando, entre outra vias, a via
da amTOR (Apis millifera TOR). Ao mesmo
tempo, a depleção de amTOR em modelos
genéticos, onde foram gerados insetos mutantes, causa uma completa alteração do desenvolvimento das rainhas. Ao se inibir a via

da amTOR em larvas destinadas a se tornarem rainhas, pesquisadores descobriram que
os insetos adquiriram aspectos de operárias,
tornando-se menores e menos pigmentadas
(Figura 2). Por outro lado, quando as larvas
desenvolvem-se normalmente em rainhas,
ocorre grande atividade da via da amTOR.

Geleia real - é uma secreção
produzida pelas glândulas
hipofaríngeas das jovens
abelhas operárias, durante um
breve período de suas vidas.
A continuidade da produção
é obtida pelo nascimento
das novas jovens operárias
da colmeia. A função da
geleia real é alimentar a
rainha, permitindo que ela
mantenha a postura de
milhares de ovos, além de
alimentar as larvas por 3 dias
aproximadamente.
Figura 2.
À esquerda, uma larva que daria
origem a uma abelha rainha
sofreu depleção da amTOR,
o que resultou em fenótipos
de operária, como tamanho
do corpo menor, abdômen
mais curto e presença de
corbícula (cesta de pólen na
perna traseira da abelha). À
direita uma larva controle que
deu origem a uma rainha com
as características esperadas.
Reproduzido e adaptado
com permissão do Journal of
Experimental Biology. Fonte:
Mutti NS, Dolezal AG, Wolschin
F, Mutti JS, Gill KS, Amdam GV.
IRS and TOR nutrient-signaling
pathways act via juvenile
hormone to influence honey
bee caste fate. J Exp Biol.
2011;214(Pt 23):3977-3984.
https://doi.org/10.1242/
jeb.061499.

Em mamíferos, a proteína mTOR (mammalian TOR) também tem um papel central
para que as células respondam à oferta de
nutrientes, cresçam e proliferem. Alguns
aminoácidos, que estão em altas quantidades
no sangue após uma refeição, por exemplo,
conseguem ativar a mTOR. Por outro lado,
o equilíbrio energético das células, dada pela
razão entre a quantidade de AMP e ATP,
ou seja, que indica se a célula tem falta de
energia ou energia disponível, também regula a via da mTOR. E, por fim, fatores de
crescimento como a insulina, um hormônio
indicador da oferta de nutrientes no corpo,
liberada pelo pâncreas após uma boa refeição, também ativam a mTOR. São várias
vias de sinalização celular que de uma forma
ou outra modulam a atividade da mTOR
para que então ela sinalize se a célula deve ou
não crescer e, consequentemente, dividir-se.
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No caso particular da insulina, assim como
no exemplo da auxina, essa também parece
ter sido uma aquisição recente, porém, em
vertebrados. Mesmo em invertebrados há
mecanismos de sinalização parecidos com o
da insulina, ou seja, evolutivamente, quando
os organismos começaram a se tornar complexos, com órgãos especializados e hormônios para comunicação celular, as células eucariotas através de um eficiente mecanismo
de regulação do crescimento já existente, a
via da TOR, passou a ter novos componentes, novas peças, e assim a insulina passou
também a regular a mTOR (Figura 3).
E, existem exceções? Sim, como quase tudo
em biologia. Curiosamente, no protozoário
Plasmodium falciparum, causador da malária,
parece ter ocorrido a perda do gene TOR e
de parte de sua via de sinalização, conservan-

AMP e ATP - adenosina
monofosfato e
adenosina trifosfato são,
respectivamente, moléculas
produzidas e consumidas
em processos biológicos
de catálise, como reações
enzimáticas diversas. ATP é
um composto de alta energia
que é convertido em AMP
nessas reações, garantindo
energia para que processos
bioquímicos aconteçam nas
células.
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do-se, entretanto, alguns elementos antes regulados por TOR. Essa perda aparentemente passou a ser vantajosa para o parasita, já
que garante a ele crescimento independente
da presença ou ausência de aminoácidos que,
como já vimos, são importantes reguladores
da via da TOR. Considerando que esse para-

sita é encontrado no sangue de humanos, seu
crescimento poderia depender grandemente das oscilações nos níveis de aminoácidos
que ocorrem entre as refeições e, portanto,
não ter seu crescimento inibido pela falta de
aminoácidos parece ser benéfico para o protozoário.

TOR e o controle
do metabolismo

a TOR controla a síntese proteica ou tradução, dentre outras coisas. A TOR está nesse
processo na maior parte dos casos sinalizando
para outras proteínas e o faz quando há a ativação da quinase. A TOR, por exemplo, ativa
as quinases chamadas de S6Ks (S6 kinases, do
inglês), que ativam diretamente a subunidade
menor dos ribossomos. A TOR também é ativada por outras quinases, sendo a via da TOR
o que chamamos de uma cascata de quinases.

Figura 3.
Efeitos da ativação da via
de sinalização da TOR em
diferentes espécies. Em
leveduras, TOR está relacionado
ao crescimento das culturas.
Em plantas, TOR relacionase com o crescimento de
raízes, a ramificação de
galhos e o crescimento das
folhas. Em abelhas, amTOR
está relacionada com o
desenvolvimento das rainhas.
Em mamíferos, mTOR sinaliza
o crescimento do corpo e sua
super-ativação está relacionada
com obesidade. Imagem de
própria autoria.

Síntese proteica ou
tradução - é um processo
que ocorre em todos os
organismos e através do
qual as células geram novas
proteínas. Baseia-se na
leitura do RNA mensageiro
e na união de aminoácidos
correspondentes à sequência
de códons (sequência de
três bases nitrogenadas)
presentes nesse RNA.

Mas, o que de fato TOR sinaliza nas células?
Se de um lado nós temos sinais de oferta de
nutrientes ativando a TOR ou de falta de nutrientes inibindo a TOR, o que a TOR controla? Como já dissemos, a TOR controla o
crescimento celular, mas mais especificamente,
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Assim, desde as leveduras até os mamíferos,
a TOR, quando ativada, age sobre as células
que estimulam a maquinaria de síntese proteica (os ribossomos) e assim novas proteínas são produzidas. Quando pensamos no
contexto dos aminoácidos, isso parece fazer
muito sentido. Se há aminoácidos disponíveis no meio de cultura das leveduras ou no
sangue dos mamíferos, as células têm a TOR
ativada e esses aminoácidos, que são os tijolos das proteínas, passam a ser usados na
construção dessas proteínas. No contexto da
insulina ou da auxina, esse aspecto vai mais
além, já que esses hormônios passam também a induzir, via TOR, outros processos
anabólicos, como síntese de lipídeos e ácidos
nucleicos.
A ativação da TOR significa ativação do
anabolismo. Nesse sentido, várias pesquisas
mostraram que a mTOR em mamíferos está
associada com obesidade e, ao mesmo tempo, com o ganho de massa muscular (Figura
4). Apesar de parecer contraditório, o mes-

mo gene controla o ganho de gordura ou de
massa magra. Tudo depende, na verdade, da
qualidade do alimento que é ingerido. Vamos considerar primeiro o caso da gordura.
A insulina é um sinal de oferta de nutrientes, pois grandes quantidades são liberadas
no pâncreas após uma boa refeição. O corpo
armazena essa energia, já que não a toda ela
é usada logo após a refeição. A partir daí, a
insulina sinaliza para a via da mTOR e outras vias, em diferentes células, o que fazer.
No fígado, por exemplo, a insulina age, via
mTOR, na produção de proteínas e na transformação de açúcares em ácidos graxos, que
são secretados no sangue. No tecido adiposo,
a insulina sinaliza à mTOR a transformação
dos ácidos graxos em moléculas maiores,
como os triacilgliceróis e a gordura é armazenada. No sistema nervoso central, a insulina
via mTOR age no cérebro e tem-se a sensação de saciedade. Portanto, se a oferta de
nutrientes é muito rica em açúcares e ácidos
graxos, por exemplo, a mTOR transforma-os
em gordura.

Anabolismo - fase do
metabolismo que se baseia
em reações de biossíntese
de moléculas maiores, sendo
dependente da energia
derivada de componentes
celulares e de moléculas
precursoras menores e
mais simples. Catabolismo
é fase inversa, em que
ocorre a degradação de
macromoléculas obtidas ou
armazenadas pelo organismo,
com liberação de energia.

Figura 4.
Depleção da atividade de
mTOR no tecido adiposo torna
camundongos resistentes à
obesidade induzida por dieta
(direita). Camundongoscontrole ficam obesos quando
alimentados com a mesma dieta
(esquerda). Reproduzido com
permissão do Prof. Michael
Hall. Fonte: https://www.
biozentrum.unibas.ch/de/
forschung/forschungsgruppen/
eigene-seiten/unit/hall/
miscellaneous/projects-592/
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IGF - Insulin-like growth
factor ou Fator de
crescimento semelhante à
insulina são polipeptídeos
com sequências de
aminoácidos similares à
da insulina, constituindo
uma importante via de
sinalização celular anabólica.
O eixo de sinalização do
IGF desempenha papéis na
promoção da proliferação
celular e na inibição da morte
celular. Está relacionado com
a hipertrofia muscular, o
desenvolvimento neuronal,
proteção e crescimento de
ossos e cartilagens entre
outros efeitos biológicos.

Por outro lado, se a dieta é equilibrada em
termos de açúcar, ácidos graxos e aminoácidos, o armazenamento de gordura diminui
e pode passar a ocorrer o armazenamento
também de proteínas, ocorrendo a hipertrofia do músculo esquelético, por exemplo.
Nesse caso, outro fator passa a ser importante: o exercício físico. Os músculos são
usados para locomoção entre outras funções, portanto, faz sentido que quanto mais
os usamos, mais precisamos deles. Assim,
após a prática de exercício físico (e é importante enfatizar esse após, pois durante
o exercício, as células musculares não armazenam energia através de mTOR, elas
precisam dessa energia), não só a insulina
estimula a mTOR a construir as proteínas
do músculo, mas fatores de crescimento
como o IGF, o próprio estímulo mecânico
do exercício e aminoácidos também o fazem. Ou seja, tendo menos açúcares e ácidos graxos para o tecido adiposo armazenar
e tendo o estímulo do exercício físico para

produzir proteínas no músculo, ganhamos
massa magra sem ganhar massa gorda. Tudo
isso devido às propriedades da mTOR.
Nesse sentido, trabalhos científicos têm demonstrado que a mTOR está aumentada na
obesidade, quando há uma oferta exacerbada
de nutrientes e o acúmulo de gordura passa
a ser estimulado pela mTOR, entre outras
vias. Ao mesmo tempo, a mTOR é necessária também para o ganho de massa magra e
hipertrofia dos músculos (Figura 5). E, a que
mais a mTOR está relacionada? Várias doenças têm relação com a mTOR. Para começar,
a rapamicina atualmente é usada como imunossupressor em transplantados, portanto, a
mTOR é necessária para a ativação de células
do sistema imune. Em vários tipos de câncer, que têm suas células com crescimento
e proliferação aumentados, a via da mTOR
está mais ativa. Assim, alguns estudos têm
tentado usar a rapamicina como um possível
agente anti-tumoral.

Figura 5.
A proteína mTOR em mamíferos
faz um controle fino do
metabolismo, contrapondo
anabolismo e catabolismo. Sua
super-ativação causa a síntese
descontrolada de proteínas
e lipídeos, associados com
obesidade e câncer. Por outro
lado, inibição crônica da via
está relacionada à desnutrição
e caquexia. Imagem de própria
autoria.
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TOR e autofagia
Além de todos esses processos, a proteína
TOR conversa com outro importante processo biológico, a autofagia. Também conservada desde os primeiros eucariotos, a autofagia vem do grego e significa auto – próprio,
fagia – comer. A descoberta desse processo
rendeu o prêmio Nobel em 2016 ao Dr.
Yoshinori Ohsumi, pelas suas contribuições
ao estudo. Entre várias outras proteínas, a
TOR regula a autofagia, inibindo-a quando
há oferta de nutrientes (Figura 6). Nesse sentido, a autofagia é mais um dos processos nas
células que controlam a oferta de nutrientes.
Como uma usina de reciclagem, quando há
baixa oferta de nutrientes, a TOR torna-se
inibida e a autofagia aumenta, permitindo a
reciclagem de moléculas e organelas. Assim,
a célula quebra as próprias proteínas e lipídeos, entre outras moléculas, para reciclar
partes menores desses compostos, como
aminoácidos e ácidos graxos, respectivamente. Ao mesmo tempo, diminui a quantidade
de mitocôndrias, por exemplo, degradando-as, já que em um momento de escassez
não faz sentido ter tantas mitocôndrias para
produzir energia. É momento de economizar
energia. Afinal, não adianta ter várias usinas
de geração de energia se falta a matéria-prima para se produzir tal energia. Por outro
lado, se as condições de ambiente mudarem
e a célula passar a ter alta oferta de nutrientes, a TOR torna-se ativa, as proteínas e lipídeos voltam a ser sintetizados, mitocôndrias
voltam a ser produzidas e a autofagia - essa
reciclagem de moléculas e organelas - passa a
ser inibida. É como se os operários voltassem
a trabalhar incansavelmente nas diferentes
maquinarias das células.

TOR e
envelhecimento
Todos esses processos parecem estar ainda
conectados de alguma forma com o envelhecimento, considerando que metabolismo,
autofagia e crescimento celular impactam no
tempo de vida dos organismos. Sendo assim,
várias vias de senescência são controladas
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pela TOR em diferentes espécies. Em Drosophila, por exemplo, o tempo de vida das moscas foi aumentado com a administração de
rapamicina e no verme C. elegans, a proteína
LET-363, nome dado à TOR desses vermes,
também está relacionada com o aumento do
tempo de vida desses animais. Em camundongos, estudos têm mostrado que a administração de rapamicina parece aumentar o
tempo médio de vida em até 60 %. É como
se um carro se conservasse mais ao longo dos
anos se fosse menos usado e se o reparo das
suas peças, ao quebrarem, fosse feito periodicamente.
E, seria vantajoso tomarmos rapamicina
para vivermos mais? Muitos estudos indicam que não. Considerando o papel central
da mTOR no controle do crescimento das
células, incluindo o sistema imune, não parece ser promissor tomarmos rapamicina
para retardarmos o envelhecimento. De fato,
as únicas aplicações aprovadas para o uso da
rapamicina é como imunossupressor para
pacientes transplantados, o que pode gerar
uma série de problemas, como maior susceptibilidade a infecções, e para o tratamento da
linfangioleiomiomatose (LAM), condição
genética rara caracterizada pela proliferação
anormal de células de músculo liso nos pulmões devido ao aumento da atividade da via
da mTOR.
De qualquer forma, ninguém pode negar a
importância da proteína TOR nos organismos. O gene que codifica essa proteína é um
ótimo exemplo em biologia de como certas
características e processos biológicos podem
ser herdados por milhões de anos de evolução. Ao que tudo indica, um ancestral comum de todos os eucariotos vivos nos dias de
hoje parece ter adquirido um gene capaz de
controlar o crescimento, afetando a história
da vida na Terra e do processo evolutivo. De
leveduras até humanos, passando por plantas, vermes e insetos, essa proteína parece ser
um regulador-chave do crescimento celular.
Então, sempre que pensar no pão crescendo
no forno, na cerveja fermentando graças às
leveduras ou que comer muito pão e tomar
muita cerveja engordam, lembre-se de que a
proteína TOR está no comando.
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Figura 6.
TOR controla em diferentes
espécies processos biológicos
comuns, como estímulo da
síntese proteica e inibição da
autofagia. Sinais como oferta de
nutrientes como aminoácidos,
a razão ATP/AMP e fatores de
crescimento em vertebrados
ativam a via da TOR. Imagem de
própria autoria.
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Uma das maiores descobertas
clínicas e científicas a respeito da patogênese do HIV foi
alcançada por meio do conhecimento de que o gene CCR5,
expresso em linfócitos T CD4
(célula CD4) codifica uma
proteína de superfície que age
como correceptor de quiomiocinas, essencial para a ligação
e a entrada do HIV na célula CD4 humana. Além disso,
a mutação caracterizada pela
deleção de 32 pares de bases
no gene CCR5 (CCR5∆32)
leva à expressão de uma proteína truncada, ou seja, não
funcional, uma vez que não é
expressa na superfície celular,
conferindo dessa forma, um
fenótipo de proteção à infecção pelo HIV-1. A descoberta do papel do gene CCR5 e
do efeito protetor da mutação CCR5∆32 despertam um
crescente interesse pelo papel
terapêutico que o possível bloqueio ou nocaute gênico de
CCR5 possa desempenhar
na atenuação, progressão e até
mesmo na cura da infecção
causada pelo HIV.
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O vírus HIV e a
Síndrome da
Imunodeficiência
Adquirida Visão Geral
Durante o início dos anos 80, o vírus HIV
(Human Immunodeficiency Virus) tornou-se
protagonista no cenário mundial, quando o
mundo foi subitamente surpreendido por
uma nova doença devastadora, a Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA)
mais conhecida como AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). A AIDS é uma
doença que afeta o sistema imunológico e
pode surgir em indivíduos que se encontram
no estágio mais avançado da infecção pelo
HIV. Esse vírus destrói os linfócitos T CD4
(Células CD4) do sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções conhecidas como doenças oportunistas e também
ao desenvolvimento de cânceres relacionados
às infecções.
De acordo com dados epidemiológicos publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 76 milhões de pessoas no mundo
foram infectadas pelo HIV desde o início da
epidemia. Atualmente existem cerca de 38
milhões de pessoas em todo mundo vivendo com HIV, sendo que 67% dessas pessoas
tem acesso à terapia antirretroviral e estima-se que 71 milhões de pessoas vivem com
HIV e não sabem que estão infectados. No
Brasil, de acordo com dados epidemiológicos
do Ministério da Saúde, de 1980 a junho de
2020, foram identificados 1.011.617 casos
de AIDS. Nos últimos cinco anos, o país tem
registrado uma média de 39 mil novos casos
de AIDS ao ano.
Até o momento a AIDS não tem cura nem
vacina, mas o tratamento com antirretrovirais no início da infecção garante uma expectativa de vida quase que semelhante à de pessoas que não são portadoras do vírus. Mas,
sem o tratamento antirretroviral, as pessoas
que são diagnosticadas com essa síndrome
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normalmente sobrevivem por cerca de três
anos, e caso tenham uma doença oportunista
grave, a expectativa de vida sem tratamento
cai para cerca de um ano. Dentre as doenças
oportunistas, a tuberculose é principal causa
de morte entre as pessoas que vivem com o
HIV, sendo responsável por cerca de um terço das mortes relacionadas à AIDS.
Apesar de não existir cura para AIDS, os
dados científicos obtidos com o isolamento
do HIV em 1983 e as informações genômicas obtidas a partir de 1985, por meio
de clonagem molecular e sequenciamento
genético, foram extremamente importantes
para desvendar sua origem, interação com
o hospedeiro e patogênese. Esses dados foram fundamentais para o desenvolvimento
de abordagens para testar, tratar e prevenir a
infecção pelo HIV.
Nesse contexto, dentre as grandes descobertas científicas sobre a interação vírus-hospedeiro destaca-se o gene CCR5 que
codifica um correceptor expresso pela célula CD4, essencial para a entrada do vírus
HIV nesta célula. Além disso, o polimorfismo CCR5Δ32 em ambos os alelos do gene
CCR5 têm sido fortemente associados à proteção contra a infecção causada pelo HIV.

Origem e estrutura
do vírus HIV
Existem dois tipos de HIV, HIV-1 e HIV2. O HIV-1 é mais prevalente e mais patogênico, além disso, essa cepa é responsável
pela vasta pandemia global. A introdução
do HIV na espécie humana possivelmente
ocorreu no período de 1920 a 1940. Análises filogenéticas e epidemiológicas sugerem
que o HIV-1 pode ter evoluído do vírus da
imunodeficiência símia (SIVcpz) de chimpanzé, que está intimamente relacionado ao
HIV-1. A transmissão do vírus entre espécies provavelmente ocorreu por meio de pessoas que tinham contato com primatas, mais
especificamente no contexto da caça, quando
humanos alimentavam-se da carne de chimpanzé, tendo assim contato com o sangue
contaminado pelo vírus.

Células CD4 - linfócitos T
que organizam e comandam
a resposta imunológica diante
de antígenos. Produzidos na
glândula timo, eles aprendem
a memorizar, reconhecer
e destruir microrganismos
estranhos que entram no corpo
humano.
Correceptor - receptor de
superfície encontrados nas
células B ou T que não se
liga a antígenos, mas se liga
a outras moléculas e auxilia
os receptores de ligação de
antígeno a ativar o linfócito.

Cepa - grupo de organismos,
como bactérias ou vírus,
que pertencem à mesma
espécie e compartilham
pequenas variações genéticas,
características não encontradas
em outros membros da espécie.
Por exemplo, o HIV pode sofrer
mutações em diferentes cepas,
cada uma com um tipo diferente
de resistência a medicamentos
anti-retrovirais.

Pandemia - disseminação
mundial de uma doença
infecciosa.
Análises filogenéticas –
Análises que buscam investigar
as relações evolutivas entre os
diferentes grupos de indivíduos
ou espécies existentes na Terra
(extintas ou não).
Terapia antirretroviral tratamento com medicamentos
que inibem a capacidade de
multiplicação do HIV ou de
outros tipos de retrovírus no
organismo.
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Retrovírus - vírus cujo genoma
é constituído por RNA que
se replica em uma célula,
primeiramente sintetizando uma
molécula de DNA tendo como
molde seu genoma de RNA
e, a seguir, produzindo uma
molécula de dupla fita de DNA
que se integrará no DNA da
célula hospedeira.

O HIV é um retrovírus pertencente à família lentivírus, seu
genoma possui 9 kb e contém 9 genes que codificam 15 proteínas. Estruturalmente, o HIV é composto pela parte externa
denominada Envelope, onde são expressas glicoproteínas de
superficie gp120 e glicoproteínas transmembrana gp41. Na
camada interna possui uma membrana lipídica, uma matriz
proteica e um capsídeo cônico que envolve dois filamentos
simples de RNAs ligados a proteínas que formam o nuclecapsídeo. Além disso, são encontradas três enzimas essenciais
para a transcrição e replicação viral: a transcriptase reversa, a
protease e integrase (Figura 1).

Kb - kilobase; unidade de
medida de tamanho do DNA ou
RNA, correspondente a 1000
pares de base.

Envelope - estrutura externa
do vírus HIV formado por uma
bicamada lipídica originada a
partir da membrana da célula
hospedeira.

Figura 1.
Representação esquemática
dos principais componentes
que formam a estrutura do
vírus HIV. O HIV é envolvido
por uma bicamada lipídica
derivada da membrana da
célula hospedeira, denominada
de envelope. No envelope,
glicoproteínas de superfície
gp120, encontram-se
ancoradas ao vírus por meio de
interações com a glicoproteína
transmembrana gp41.
Componentes internos como
as enzimas integrase, protease
e transcriptase reversa são
essenciais para a transcrição
e replicação viral. O HIV é um
vírus de RNA e seu material
genético está envolto por uma
estrutura proteica conhecida
como capsídeo. Imagem:
Duarte, M. J.
Sociedade Brasileira de Genética
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Propriedades
estruturais do gene
CCR5 e da proteína
CCR5
O gene CCR5 (Receptor do tipo 5 de quimiocina CC) está localizado no braço curto
do cromossomo 3, banda 21.31 (3p21.31),

Segundo informações obtidas no GeneBank
do NCBI, o gene CCR5 de humanos (ID:
1234) pode ser transcrito em duas formas
alternativas de RNA, CCR5A e CCR5B.
Esses transcritos são produzidos a partir de
P2 e são considerados isoformas longas que
codificam a mesma proteína, mas se diferenciam um do outro pelo tamanho da região 5’UTR, sendo a 5’UTR do transcrito
CCR5A maior. Com relação ao P1, segundo
dados da literatura, esse promotor conduz a
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possui 6kb de comprimento, comportando 3
éxons, 2 íntrons e 2 regiões promotoras. O
promotor a montante do éxon 1 é denominado P2, enquanto o promotor distal é denominado P1 e abrange regiões do íntron 1
e éxon 2 (Figura 2). A transcrição do gene
CCR5 é iniciada em múltiplos sites de iniciação que são encontrados nos éxons 1 ou
2; o resultado do uso do promotor P1 ou P2
influencia na geração de transcritos diferentes, ou isoformas.

expressão de transcritos que se originam a
partir de sítios de iniciação encontrados no
éxon 2 A ou B e resultam na geração de várias isoformas consideradas truncadas, uma
vez que não possuem o éxon 1.
O transcrito primário que codifica a isoforma mais abundante apresenta 3661 nucleotídeos. Após processado, o RNA mensageiro
apresenta 1056 nucleotídeos e a proteína
possui 352 resíduos de aminoácidos, com
peso molecular correspondente a 40,6 kDa.

Quimiocina - grupo de
citocinas que circulam nos
locais de inflamação e nos
líquidos corporais. Atuam
atraindo células primordiais
do sistema imune (como os
linfócitos T) para o local onde
está ocorrendo o processo
inflamatório.

Figura 2.
Representação geral da
estrutura e localização
cromossômica do gene CCR5.
O gene CCR5 encontra-se
localizado no braço curto do
cromossomo 3, banda 21,
possui 6 kb de comprimento,
com três éxons, dois íntrons
e duas regiões promotoras,
P1 e P2. A ORF completa e a
sequência 3’UTR encontra-se
no éxon 3.

kDa - unidade de massa
molecular, correspondente a mil
Daltons.
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Proteína G - proteína que se
liga à GTP e transmite os sinais
da membrana plasmática para
outras proteínas de transdução
de sinal no interior da célula.

Macrófagos -células
fagocíticas presentes em muitos
tecidos que funcionam na
imunidade inata, atuando na
destruição de microrganismos
e na imunidade adquirida como
células apresentadoras de
antígeno.

Figura 3.
Estrutura predita da proteína
CCR5. A proteína codificada
pelo gene CCR5 é uma proteína
transmembranar, apresenta sete
domínios ligados por alças, nas
quais três estão voltadas para
o lado extracelular e, as outras
três, para o lado intracelular. A
porção N-Terminal (extremidade
superior da proteína, destacada
em amarelo) e a segunda alça
extracelular são sítios de ligação
da célula CD4 a receptores do
HIV. Imagem: Duarte, M.J.

A proteína CCR5 pertence à família de receptores beta quimiocina, predita como uma proteína similar aos receptores
acoplados à proteína G. É predominantemente expressa na
superfície de células do sistema imunológico como as células T
e macrófagos e nesse contexto atua encaminhando estas células aos sítios de inflamação.
Com relação à estrutura proteica, CCR5 apresenta sete domínios que passam pela membrana (transmembranares), conectados por três alças extracelulares e três intracelulares. Nas
extremidades apresenta a porção amino-terminal (N-terminal) voltada para superfície extracelular e a porção carboxi-terminal (C- terminal) voltada para o citoplasma (Figura 3). A
porção N-terminal é rica em tirosina (abreviação Y) e aminoácidos ácidos, e em conjunto com a segunda alça extracelular,
formam o sítio de ligação da célula CD4 com as glicoproteínas
do HIV, atuando como correceptor desse vírus.

Além de estar envolvido no processo de infecção pelo HIV-1, o gene CCR5 tem sido
associado a doenças inflamatórias como

Células T - classe de linfócitos
que se diferenciam no timo e
que incluem células efetoras
para a resposta imune mediada
por células e células auxiliares
requeridas para a resposta
imune adaptativa.

Domínio proteico - porção
de uma proteína com uma
estrutura terciária particular.
Proteínas grandes são em geral
compostas por vários domínios,
cada um conectado ao próximo
através de regiões flexíveis
curtas da cadeia polipeptídica.

aterosclerose, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal e outras doenças como
o câncer.

Sociedade Brasileira de Genética

299

UM GENE

O correceptor CCR5
e o mecanismo de
infecção do HIV
nas células CD4
Desde o início das pesquisas com o HIV, o
receptor CD4 expresso na superfície da célula CD4 foi identificado como essencial para
entrada do HIV nessas células. No entanto, em meados da década 90, pesquisadores
descobriram que além do receptor CD4,
as proteínas CCR5 e CXCR4 expressas na
superfície das células CD4 atuam como correceptores do HIV. Nos estágios iniciais da
infecção, o HIV-1 tem tropismo pelo corre-

Em seguida, ocorre a fusão da membrana viral com a membrana da célula CD4, e o vírus
libera no citoplasma da célula o seu RNA e as
enzimas transcriptase reversa, integrase e protease. Na segunda etapa acontece a transcrição
reversa do RNA viral em DNA pela enzima
transcriptase reversa e, na terceira etapa ocorre a integração do DNA viral ao genoma da
célula hospedeira pela enzima integrase. Posteriormente, na quarta etapa, a replicação viral, através da maquinaria da célula hospedeira
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ceptor CCR5 (HIV R5-Trópico), já as cepas
virais trópicas para o correceptor CXCR4
(HIV X4-Trópico) surgem mais frequentemente nos estágios tardios da infecção. Há
também as cepas que tem tropismo pelos
dois receptores, denominadas cepas R5/X4.
Os correceptores são essenciais para a primeira etapa do mecanismo de infecção do
HIV na célula CD4, ligação e entrada. Essa
etapa é caracterizada pela ligação da proteína gp120, proteína de superfície do vírus, às
células CD4 através do receptor CD4, desencadeando uma mudança conformacional
de gp120 e ligação do complexo ativo das
glicoproteínas virais gp120 e gp41 ao correceptor CCR5 ou ao correceptor CXCR4
(Figura 4a-c).

novas moléculas de RNA mensageiro do vírus
são transcritas e as suas proteínas traduzidas
e translocadas para a superfície celular. Na
quinta etapa ocorre o processo de montagem
da estrutura central viral, onde longas cadeias
de proteínas sintetizadas são cortadas em proteínas individuais pela enzima protease. Assim,
novos vírus são formados, e por fim, na sexta
etapa ocorre a maturação viral e, uma vez maduro, os novos vírus nascentes estão prontos
para infectar outras células CD4 (Figura 5).

Figura 4.
Interação e ligação do HIV
a célula CD4. (a) O complexo
ativo das glicoproteínas
de superfície gp120 e
transmembrana gp41 controlam
a entrada dos componentes do
vírus na célula em conjunto com
os receptores e os correceptores
de superfície CCR5 e CXCR4
da célula CD4. (b) A entrada
do vírus HIV é iniciada pela
ligação da proteína gp120 com
o receptor de superfície celular
CD4. Essa ligação resulta em
um rearranjo da proteína gp120,
permitindo que ela se ligue
ao correceptor na superfície
da célula. (c) As interações
entre a proteína gp120 e os
correceptores CCR5/CXCR4 são
estabelecidas. Imagem: Duarte,
M.J
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Figura 5.
Aspectos gerais do
mecanismo de infecção do
vírus HIV na célula CD4.
Ilustração dos principais passos
da infecção da célula CD4 e
o ciclo de replicação do vírus
HIV, caracterizados pelos
seguintes processos: ligação
do vírus ao receptor CD4 e
correceptores CCR5 ou CXCR4;
fusão com a membrana da
célula hospedeira; liberação do
RNA e enzimas virais dentro
do citoplasma; transcrição
reversa do RNA viral para DNA;
integração do DNA viral no
genoma; transcrição do RNA
viral e tradução de proteínas
virais que são translocadas
para superfície celular para
montagem de estrutura central
do vírus seguido do processo
de maturação onde os novos
vírus formados estão prontos
para infectar novas células CD4.
Imagem: Duarte, M.J.

A identificação da função do CCR5 como
correceptor do HIV na célula CD4possibilitou a revelação de que ele é um alvo
importante para o desenvolvimento de
uma nova classe de drogas antirretrovirais, conhecida como antagonistas de
correceptores ou bloqueadores/inibidores de interação. Como exemplo destaca-se o fármaco Maraviroc (aprovado para
utilização pela ANVISA em 2007), uma
pequena molécula que se liga ao correceptor CCR5 e causa uma mudança em sua
conformação estrutural, especificamente
nos sítios de interação do HIV, levando

ao bloqueio da entrada do vírus na célula
CD4.
Entretanto, a eficiência do Maraviroc é limitada, visto que algumas cepas virais conseguem utilizar alternativamente o correceptor CXCR4, enquanto outras cepas são
capazes de interagir com o CCR5 mesmo
quando está ligado ao fármaco. Além disso, há evidências de toxicidade, causada
por falta de especificidade ao receptor. Outros fármacos antagonistas do correceptor
CCR5 foram desenvolvidos, mas raramente
são utilizados por serem de alto custo.
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A mutação CCR5Δ32 e seu
efeito protetor contra a
infecção causada pelo HIV
em humanos
Um grande impacto nas pesquisas com HIV ocorreu em 1996,
quando os cientistas descobriram que a mutação CCR5 delta
32 (CCR5∆32), em ambos os alelos do gene CCR5 (CCR5-Δ32/ Δ32), conferia proteção às células CD4 contra a infecção pelo HIV-1. Essa mutação, de acordo o HGVS (Human
Genome Variation Society), é denominada g.8315_8346del.
O alelo CCR5-Δ32 é encontrado predominantemente em
populações europeias, com frequência gênica de aproximadamente 10% da população. O alelo exibe um declínio de frequência do norte para o sudeste da Eurásia, com ocorrências
raras ou inexistentes em asiáticos e em populações nativas da
África, Américas e Oceania.

Open reading frame (ORF)
- também conhecido como
quadro de leitura aberta, é
parte de uma sequência do
DNA que começa com um
códon de iniciação da tradução
e termina com um códon de
parada; presume-se que seja a
sequência codificadora de um
gene.

Transdução de sinal conjunto de estímulos
mecânicos, químicos ou
eletromagnéticos que
desencadeiam ligação de um
estímulo mecânico, químico
ou eletromagnético e que
desencadeiam uma resposta
celular específica.

A mutação CCR5∆32 é caracterizada pela deleção de 32 pares de bases que abrange do nucleotídeo 794 ao 825 na região
de quadro de leitura aberto (ORF open read frame) do gene.
Essa deleção gera uma mudança na matriz de leitura (também
conhecida como mutação frameshif ou de mudança de quadro
de leitura) durante a tradução, acarretando a inclusão de sete
novos aminoácidos após o aminoácido 174 da proteína e um
término prematuro devido à formação de um códon de parada
após o aminoácido 182 (Figura 6).
Dessa forma, o alelo mutado codifica uma proteína truncada
que contém 215 aminoácidos, em comparação com a proteína
selvagem que contém 352 aminoácidos. A região afetada corresponde à segunda alça extracelular da proteína, que perde os
três últimos domínios transmembranares, bem como regiões
importantes de interação com a proteína G, responsável pela
transdução de sinal extracelulares.
Além da proteína CCR5 mutada não ser funcional, a mutação
também afeta o local onde CCR5 é expressa nas células CD4,
passando a ser localizada no citoplasma e não na superfície
da célula como a proteína CCR5 selvagem. Assim, o fenótipo
mutante do correceptor CCR5 confere proteção contra a infecção causada pelo HIV, uma vez que esse vírus não consegue
se ligar e entrar na célula CD4 do hospedeiro (Figura 7).
Com base nesses conhecimentos, os cientistas inferiram que
o transplante de medula óssea de um doador portador da
mutação CCR5∆32/∆32, em homozigose, poderia ser um
tratamento eficiente para cura de pacientes com HIV. Essa
hipótese foi confirmada até o presente momento com dois
pacientes que foram considerados curados da infecção pelo
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Eurásia - porção de massa
continental formada pela
Europa e pela Ásia.

Proteína truncada - proteína
que apresenta tamanho menor
que a forma selvagem em
decorrência de mutações que
acarretam no aparecimento de
um códon de parada prematuro
da tradução (mutações sem
sentido ou que afetam a ORF
de um gene).

Proteína selvagem - forma
normal da proteína, não
mutante, de um organismo;
geralmente é a forma
encontrada em maior frequência
na natureza.

Transplante de medula
óssea - tipo de tratamento
proposto para algumas
doenças que afetam as células
sanguíneas, como as leucemias
e os linfomas. Consiste na
substituição de uma medula
óssea doente por células-tronco
saudáveis, com o objetivo de
reconstituição da medula óssea.
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HIV após o transplante de medula óssea
provenientes de doadores portadores da mutação CCR5∆32/∆32. Esses pacientes são
conhecidos popularmente como: “o paciente
de Berlim e o paciente de Londres”.
O paciente de Berlim, Timothy Ray Brown, foi a primeira pessoa a ser considerada
curada da infecção pelo HIV no mundo
após o transplante de medula óssea. Ele foi

Figura 6.
Diagrama das diferenças
apresentadas pelo gene e
pela proteína CCR5 selvagem
e a mutante CCR5∆32.
Ilustração da região da proteína
CCR5 traduzida afetada pela
mutação Δ32. A porção da
proteína selvagem (CCR5)
traduzida é apresentada
na parte da superior da
imagem, enquanto a mutante
(CCR5Δ32), é apresentada na
parte inferior da figura. Os
nucleotídeos destacados em
vermelho na sequência do
gene que codifica a proteína
selvagem correspondem
aos 32 pb deletados (do
nucleotídeo 794 ao 825) no
alelo com a mutação Δ32. Os
aminoácidos representados
por letras vermelhas (I, K, D,
S, H, L, G) na sequência da
proteína mutada são os novos
aminoácidos inseridos devido à
mudança da matriz de leitura,
seguidos pelo códon de parada
(stop códon) prematuro.
Imagem: Duarte, M.J.

Devido ao grande número de doadores, o
médico hematologista alemão Gero Hütter
selecionou dentre eles um portador da mutação CCR5∆32/∆32. Assim, no início de
2007, Timothy recebeu o transplante de medula óssea e, no mesmo dia, a terapia antirretroviral foi interrompida. Na recuperação
pós-transplante, os testes não indicaram presença do HIV no sangue do paciente, porém,
em 2008, a leucemia reincidiu. Os médicos
então resolveram fazer um novo transplante
com o mesmo doador e dessa vez a leucemia
não reincidiu e a carga viral continuou indetectável.
Ao longo dos anos, Timothy foi testado continuamente com os métodos mais sensíveis
para detecção do HIV e, 12 anos pós-transplante, os resultados permaneceram negativos para o HIV. Porém, no fim de setembro
de 2020, após uma batalha de cinco meses
contra a leucemia que reincidiu, infelizmente
Timothy foi a óbito.
Recentemente foi divulgado o caso do “paciente de Londres”, diagnosticado com
HIV em 2003 e a partir daí iniciou a tera-

diagnosticado com HIV em 1995 e, a partir
de então, começou a fazer o tratamento antirretroviral. Porém, dez anos mais tarde foi
diagnosticado com leucemia mieloide aguda,
após tratamento quimioterápico sem sucesso; a alternativa utilizada para tratar o câncer
foi o transplante de medula óssea. Surpreendentemente, Timothy encontrou 267 doadores compatíveis.

pia antirretroviral. Em 2012, esse paciente
foi diagnosticado com o câncer Linfoma de
Hodgkin e após ser submetido a uma quimioterapia ineficaz, os médicos optaram por
realizar o transplante de medula óssea proveniente de um doador portador da mutação
CCR5∆32/∆32. Mais de trinta meses após
o transplante, o câncer do paciente de Londres continua em remissão e a sorologia para
HIV permanece negativa.
Mesmo com resultados eficientes, o transplante de medula óssea não é utilizado como
tratamento usual para cura do HIV, pois é
um procedimento árduo e ariscado, que pode
colocar a vida do paciente em risco e requer
um alto investimento financeiro. Além disso,
a mutação é rara, portanto, é difícil encontrar
doadores de medula que sejam portadores da
mutação CCR5∆32/∆32 e que sejam imunologicamente compatíveis com indivíduos
HIV positivos. Outro ponto importante a
ser considerado: uma vez que o HIV não
consegue se ligar ao CCR5, ele pode desenvolver mecanismos adaptativos que possibilitem sua ligação ao correceptor CXCR4 para
infectar as células hospedeiras.
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CRISPR - do inglês, Clustered
Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats, ou seja,
Repetições Palindrômicas Curtas
Agrupadas e Regularmente
Inter espaçadas; mecanismo
molecular de proteção do
genoma bacteriano que tem
sido utilizado em laboratório
como técnica de edição
genômica, que possibilita
a indução de mutações
específicas e permanentes no
DNA.

Vírus do Nilo ocidental retrovírus transmitido para
humanos principalmente por
mosquitos do gênero Culex sp;
causa a febre do Nilo Ocidental,
uma doença febril aguda.
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Já em 2019, um pesquisador chinês chamou a atenção da
comunidade cientifica e da sociedade quando, por meio de
uma notícia, revelou ao mundo que deu origem em laboratório a duas crianças gêmeas do sexo feminino portadoras da
mutação CCR5∆32/∆32, usando a técnica de edição gênica
(CRISPR). Essa pesquisa não foi publicada em revista científica especializada, onde deveria ter sido submetida à análise de
outros especialistas e gerou um conflito bioético pois a edição
gênica em humanos não possui autorização legal para ser realizada.
Estudos científicos demonstram também que, apesar da mutação CCR5∆32/∆32 conferir proteção contra o HIV, indivíduos portadores dessa mutação podem apresentar um pior
prognóstico em casos de doenças inflamatórias. Além disso,
a mutação causa um aumento no risco de morte em caso de
infecção pelo vírus do Nilo ocidental e/ou da influenza, e
também uma maior predisposição para o desenvolvimento
de problemas ósseos. Embora a técnica de CRISPR tenha o
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Figura 7.
Efeito protetor da mutação
CCR5∆32 na célula CD4 contra
a infecção causada pelo HIV.
Demonstração do mecanismo
de interação e ligação dos
receptores da célula CD4 CCR5
selvagem (esquerda) e CCR5∆32
mutante (direita) com o HIV.
A mutação CCR5∆32 gera uma
proteína CCR5 não funcional
que, ao invés de ser exportada
para a superfície da célula CD4
e atuar como correceptor do
HIV, localiza-se no citoplasma e,
consequentemente, o vírus não
consegue interagir e entrar na
célula hospedeira, conferindo
assim um fenótipo protetor
contra a infecção causada
pelo HIV ao indíviduo com a
mutação. Imagem: Duarte, M.J.
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Off-targets - alterações
genéticas inespecíficas e não
intencionais que podem surgir
na sequência de nucleotídeos
do DNA, causadas por meio da
utilização da técnica CRISPR.

potencial de edição gênica que possibilita a
geração de mutações pontuais e específicas
no DNA, é relevante outra questão: ela pode
gerar também mutações indesejadas (conhecidas como off-targets) e causar danos severos ao organismo.
Dessa forma, a possibilidade da utilização
da técnica de CRISPR em humanos deve
considerar duas premissas importantes: a
primeira, o pesquisador deve conhecer todas
as consequências da mutação gerada, tanto
as positivas quanto as negativas. A segunda,
garantir que não serão gerados off-targets,
evitando assim o surgimento de mutações
indesejadas. Por tanto, apesar da técnica
CRISPR ser promissora, os cientistas ressaltam que, atualmente, é necessário que sejam
estabelecidas normas para seu uso e suas
aplicações, regulamentando o que é permitido ou não, a fim de garantir uma aplicação de
forma racional e segura.

Conclusão
A descoberta de que o gene CCR5 codifica
um correceptor na célula CD4, que é essencial para a infecção pelo HIV, trouxe contribuições importantes para o entendimento
sobre a patogênese desse vírus. Além disso,
a evidência de que indivíduos homozigotos para a mutação CCR5Δ32 apresentam
um fenótipo que confere proteção contra a
infecção pelo HIV abriu e continua abrindo perspectivas para novas possibilidades
terapêuticas contra o vírus, seja por meio
do desenvolvimento de novos fármacos, do
transplante de medula a partir de doadores
portadores da mutação CCR5∆32/∆32, ou
até mesmo a possibilidade de terapia gênica.
Desta maneira, os estudos que abordam o
gene CCR5 contribuem para o desenvolvimento de novas abordagens de tratamento e
proteção contra a infecção pelo HIV.
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Os genes SMN1 e SMN2 são responsáveis por produzir uma
proteína importante para a manutenção de neurônios motores, chamada de proteína de sobrevivência do neurônio motor.
A maior parte da proteína produzida é codificada pelo SMN1
e as mutações nesse gene, que em sua maioria são deleções,
determinam o desenvolvimento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) quando presentes nos dois alelos. A AME é uma
doença genética de herança autossômica recessiva que afeta as
células neuromotoras impactando diretamente a qualidade de
vida e bem-estar dos pacientes. Apesar de o gene SMN2 também codificar a proteína de sobrevivência do neurônio motor,
ele é responsável por uma pequena fração da proteína total
necessária, sendo assim insuficiente para garantir a função
adequada na falta do produto do SMN1. É preciso observar
que o número de cópias pode influenciar a gravidade da AME
em quem tem deleção nos dois alelos do SMN1.
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Telômeros - São estruturas
localizadas nas extremidades
dos cromossomos constituídas
por DNA com sequências
nucleotídicas repetitivas
associadas a proteínas
características. Sua função é dar
estabilidade às extremidades
dos cromossomos.

Centrômeros - São estruturas
presentes nos cromossomos,
também conhecidos por
constrição primária. São
constituídos por DNA
repetitivo centromérico e
proteínas características e seu
funcionamento, durante o
processo de divisão celular, une
os filamentos cromossômicos às
fibras do fuso, facilitando esse
processo.

Splicing - Retirada das regiões
intrônicas de um pré-mRNA
seguida da reunião das regiões
restantes, originando um RNAm
maduro que passa a conter
somente éxons.

Isoformas proteicas - Formas
distintas de uma mesma
proteína que resultam da
tradução dos RNAm distintos
obtidos a partir do splicing
alternativo de um mesmo RNA
precursor.

Genes SMN1 e SMN2 e
o funcionamento de suas
proteínas
O genoma humano possui dois genes SMN, localizados no
mesmo cromossomo: o SMN1, que é descrito como uma cópia telomérica, pois é mais próxima desta região cromossômica, em direção aos telômeros, e o SMN2, mais próximo aos
centrômeros. Os genes SMN1 e SMN2 são parálogos, resultantes de eventos de duplicação e inversão de um gene ancestral. Estes genes têm sequências muito similares e codificam
proteína de sobrevivência do neurônio motor (SMN). Apesar
disso, apenas as mutações no gene SMN1 são as responsáveis
pelo desenvolvimento de uma doença chamada Atrofia Muscular Espinhal (AME).
Ambos os genes possuem nove éxons que são denominados
1, 2a, 2b e 3-8. O splicing alternativo do pré-RNA mensageiro do gene SMN1 gera 11 transcritos diferentes e apenas 6
isoformas proteicas. No caso do gene SMN2, são gerados 16
transcritos, com 8 isoformas proteicas. As diferentes isoformas proteicas codificadas por ambos os genes, possuem entre
227 e 294 aminoácidos (Figura 1). O gene SMN1 é responsável pela produção de mais de 70% dos produtos proteicos funcionais, enquanto o SMN2 produz uma menor parte e a maior
parte da necessidade é suprida pela presença do gene SMN1.
A similaridade entre os genes é extremamente alta. As diferenças entre eles consistem em apenas cinco bases nitrogenadas
dispostas da seguinte forma: uma no íntron 6, uma no éxon
7, duas no íntron 7 e uma no éxon 8. Contudo nos transcritos
de ambos os genes, existe um códon que sinaliza o término da
tradução (stop codon) no éxon 7, limitando as diferenças em
relação à região traduzida para apenas um códon (Figura 2).
A substituição no éxon 7 é a mais importante. A alteração
nucleotídica no éxon 8 também é transcrita e incorporada no
RNAm maduro, no entanto, não afeta a tradução da proteína, pois o códon de parada para a tradução está localizado no
éxon 7. A troca de nucleotídeos no éxon 7 é de uma citosina
(C), presente no gene SMN1, por uma timina (T) no SMN2,
porém, tal diferença não altera o aminoácido codificado.
No gene SMN2, a mutação no éxon 7 influencia na taxa de
produção de proteína funcional e, além de a produção proteica
oriunda desse gene já ser menor do que a do SMN1, a substituição afeta o splicing do RNAm e, como resultado, a maior
parte de SMN codificada por esse gene é degradada, pois trata-se de uma proteína truncada. Assim, uma pequena porcentagem de proteína SMN produzida pelo SMN2 é realmente
aproveitada, conforme será explicado no item "Mutações nos
genes SMN e suas consequências na produção proteica".
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Genes parálogos - são genes
presentes em uma mesma
espécie, resultantes de um
evento de duplicação gênica.
Assim sendo, as sequências
nucleotídicas de ambos
são idênticas, no momento
da duplicação, mas podem
divergir com o tempo devido
ao acúmulo de diferentes
mutações.

Éxon - Segmento que
permanece no RNAm maduro
após splicing do pré-RNAm.

Íntron - Sequências
nucleotídicas que são removidas
pelo processo de splicing do
RNAm e não estão presentes
em um RNAm maduro. Logo,
não participam do processo de
síntese de proteína.

Proteína truncada - Proteína
encurtada em decorrência do
aparecimento de um códon de
parada prematuro na sequência
nucleotídica de um gene.
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Figura 1.
Esquema representativo
da região do cromossomo
5 que contém os s genes
SMN1 e SMN2, incluindo a
representação dos transcritos
e produtos proteicos. Os
genes SMN são parálogos e
estão localizados no braço
longo do cromossomo 5,
em uma região duplicada e
invertida. Os outros genes
dessa região cromossômica
estão representados pelas
caixas cinzas. Ambos os genes
SMN apresentam 9 éxons,
ilustrados pelas caixas em azul
e rosa, enquanto os íntrons
são representados pelas
linhas em preto nessa mesma
estrutura, sem correspondência
com seu número real. O
splicing alternativo do préRNA mensageiro origina 11
transcritos diferentes para
o gene SMN1 e 16 para o
SMN2, cuja tradução resulta
em, respectivamente, 6 e 8
isoformas proteicas funcionais.
As proteínas produzidas pelos
dois genes possuem entre 227 e
294 resíduos de aminoácidos.

De modo geral, tais mutações são importantes, pois auxiliam
os pesquisadores a diferenciarem os dois genes. As constantes
pesquisas em torno desses genes também foram importantes
para o direcionamento contínuo de avanços e melhorias em
testes diagnósticos e desenvolvimento de tratamentos farmacológicos, como os disponíveis atualmente.
A proteína SMN é o produto da tradução dos genes SMN.
É expressa em todas as células, mas apresenta níveis elevados
nos neurônios motores espinhais e é encontrada no citoplasma e no núcleo. No núcleo, a proteína SMN funciona como
um complexo multiproteico, o complexo SMN, que atua na
estruturação e regulação da estabilidade das pequenas ribonucleoproteínas nucleares (snRNP), uma classe de proteínas
extremamente importantes na constituição do spliceossomo e
na sua ação no pré-mRNA.
Ainda não se sabe a função exata da proteína SMN nos neurônios motores e nem como ela atua sobre eles. Evidências relatam alta expressão dessa proteína em axônios e dendritos e
sugerem que esteja envolvida com o transporte de RNA ao
longo de toda a estrutura neuronal. Sabe-se, no entanto, que
tal proteína é importante para a manutenção desses neurônios
pois sua ausência leva à morte neuronal, e os afetados pela
AME vão, pouco a pouco, percebendo os sinais e sintomas da
doença. Dependendo da forma de AME desenvolvida, o déficit proteico pode levar ao óbito.

snRNP - pequenas
ribonucleoproteínas nucleares,
ou seja, pequenas partículas
compostas por pequenos RNA
nucleares e proteínas.

Spliceossomo - Complexo
formado por pequenos RNAs
nucleares e proteínas que
atuam na remoção dos íntrons
no splicing do pré-RNA
mensageiro.
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Atrofia Muscular
Espinhal 5q
A AME 5q é um distúrbio neuromuscular
degenerativo genético caracterizado pela
perda dos neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral, causando atrofia dos músculos esqueléticos prejudicando
os movimentos. Ocorre devido a mutações
no gene SMN1, na região cromossômica
5q11.2-13.3. As mutações, na maioria dos
casos de AME são decorrentes da deleção
bialélica do éxon 7, mas outras mutações,
apesar de mais raras, podem ocorrer, como
está melhor explicado no tópico a seguir
(Mutações nos genes SMN e suas consequências na produção proteica). A doença
possui um padrão de herança autossômico
recessivo, com incidência aproximada de 1 a
cada 6 a 10 mil nascidos vivos, sendo a causa
herdada mais comum de morte infantil. Por
ser uma doença autossômica, afeta ambos os
sexos de forma igual.
Os sintomas da doença são decorrentes da
degeneração progressiva dos neurônios motores. Esses neurônios são responsáveis por
conduzir impulsos nervosos para os músculos e a degeneração neuronal causa fraqueza
e atrofia muscular (Figura 3). Os músculos
proximais são mais afetados do que os músculos distais e os membros inferiores possuem menos força muscular do que os superiores. Contudo, os fenótipos da doença
variam.

310

Genética na Escola | Vol. 16 | Nº 2 | 2021

A AME pode ser classificada em cinco subtipos, sendo esses do tipo 0 ao IV, que diferem de acordo com a função motora máxima
alcançada e idade de início dos sintomas. O
diagnóstico de AME é molecular, no entanto, é a avaliação clínica que define o subtipo
da doença. Nesse sentido, marcos motores
como, por exemplo, engatinhar, sentar ou ficar de pé sem apoio são importantes para a
avaliação clínica. Alguns subtipos iniciam-se
na infância (AME infantil) enquanto outros
iniciam seus sintomas em indivíduos na vida
adulta também.
Os tipos 0 e I são os mais graves da doença. A
doença do tipo 0 tem início pré-natal (também chamada de AME pré-natal) e é caracterizada por uma fraqueza grave e hipotonia,
que é a perda da força muscular. A insuficiência respiratória é um sintoma crítico e a expectativa de vida é reduzida, pois a maioria dos
afetados não atinge os 6 meses de idade.
O tipo I, também denominado de doença
de Werdnig-Hoffmann, é o mais comum,
atingindo até 60% dos indivíduos com a patologia. Atinge bebês entre 0 a 6 meses, que
também apresentam hipotonia. O controle
da cabeça está comprometido, podendo até
estar ausentes. Durante o curso da doença há
o enfraquecimento da face, da língua e dos
músculos da faringe. Apesar da expectativa
de vida ser reduzida devido ao curso natural
da doença, com a aplicação de tratamentos
multidisciplinares e farmacológicos, existem
relatos de crianças com AME tipo I que chegaram à segunda década de vida.

Figura 2.
Esquema ilustrativo das
diferenças nas sequências
nucleotídicas entre os genes
SMN1 e SMN2. A maioria
das diferenças ocorrem em
regiões intrônicas. Existem duas
substituições que ocorreram
nos éxons 7 e 8. No entanto,
o códon de parada para a
tradução de ambos os genes
está no éxon 7. Assim, a única
mutação em região codificadora
ocorreu nesse éxon, que, apesar
de não alterar o aminoácido a
ser incorporado na tradução,
interfere no processamento do
RNA mensageiro.

Doença autossômica
recessiva - Caracterizada
pelo acometimento tanto de
homens quanto de mulheres na
mesma proporção (pois o gene
alterado não se encontra em
cromossomos sexuais), sendo
necessária a presença de um
alelo recessivo mutado, um
herdado do pai e um herdado
da mãe, para que a doença se
manifeste.

Fenótipo - Conjunto das
características de um indivíduo,
resultado da interação do
genótipo com o meio ambiente.
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Figura 3.
A Atrofia Muscular Espinhal
é uma doença neuromuscular
degenerativa. A deficiência
na produção da proteína SMN
induz a morte de neurônios
motores. Os neurônios motores
conduzem impulsos elétricos
que resultam na movimentação
dos músculos. A morte
dessas células causa a atrofia
muscular, que é a diminuição do
tamanho/volume dos músculos,
decorrente da falta de estímulos
contráteis.

Mutações de ponto - São
mutações que afetam um ou
poucos nucleotídeos em uma
sequência nucleotídica.

O tipo II (ou doença de Dubowitz) é considerado intermediário quanto à sua gravidade. As crianças com o tipo II são capazes
de sentar sem ajuda, mas não conseguem
andar independentemente. Essa é segunda
forma mais comum de AME e os sintomas
surgem entre 07 e 18 meses. Apresentam
uma fraqueza progressiva maior nas pernas
do que nos braços. Algumas crianças podem
desenvolver uma doença pulmonar restritiva
devido à fraqueza muscular intercostal e escoliose.
No tipo III (ou doença de Kugelberg-Welander), considerado moderado, os sintomas são bem heterogêneos e os pacientes
conseguem andar sem ajuda durante algum
momento de sua vida, porém, alguns podem
precisar de cadeira de rodas. A manifestação desse subtipo ocorre após 18 meses e os
indivíduos possuem uma sobrevida normal.
Pacientes com AME tipo III também podem desenvolver escoliose, inclusive após
perderem a marcha. Geralmente apresentam pouca ou nenhuma fraqueza nos músculos respiratórios.

Por sua vez, o tipo IV (ou AME tardia) é
a forma mais rara e mais leve da doença. O
quadro clínico é mais leve que o tipo III, com
progressão normalmente mais lenta. Seu início ocorre na idade adulta, aproximadamente
aos 30 anos, podendo ser juvenil e a expectativa de vida é normal.

Mutações nos
genes SMN e suas
consequências na
produção proteica
Como visto, as cópias teloméricas e centroméricas do gene SMN são quase idênticas e codificam a mesma proteína. Todavia, o desenvolvimento da AME é determinado pela deleção
total ou por mutações de ponto na cópia telomérica do gene, ou seja, o SMN1, enquanto
a gravidade da doença é determinada pelo número de cópias do gene SMN2, atuando como
um modificador do curso da doença, ainda
que sua produção proteica seja menor.
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Deleção homozigótica Deleção das duas cópias alélicas
de um gene, sendo uma cópia
de origem materna, e a outra,
paterna.

Conversão gênica Mecanismo molecular por meio
do qual um gene ou parte
de sua sequência gênica é
substituída por outra sequência
ou outra cópia de um gene, sem
que ocorra uma recombinação
homóloga.

Lócus - Região do cromossomo
onde um gene está localizado.

Aproximadamente 95-98% dos casos de AME ocorrem por
deleção homozigótica do éxon 7 no gene SMN1. Em apenas
2-5% dos casos ocorrem mutações de ponto nesse gene e/ou
mesmo sua deleção em um dos alelos. A deleção do SMN1
também pode ocorrer devido a um mecanismo chamado conversão gênica, por meio do qual o gene SMN1 converte-se em
sua cópia homóloga, o SMN2. Os eventos de conversão gênica
estão relacionados com fenótipos mais brandos da doença por
aumentar as cópias do gene centromérico, o SMN2.
Mutações em apenas um dos dois alelos para o gene SMN1
caracterizam o indivíduo como heterozigótico, em relação à
doença. A maior parte das mutações nesse gene já identificadas correspondem às do tipo missense e assim também influenciam na produção da proteína SMN. Vale ressaltar que o
lócus de ambos os genes é propenso a recombinações, o que é
relacionado à alta homologia da região. Dessa forma, os genes
nessa localização exibem altas taxas de mutações novas, como
deleções e duplicações. Esse é um mecanismo molecular que
facilita o desenvolvimento da AME.
O gene SMN1 é responsável pela maior parte da síntese proteica de SMN, enquanto o SMN2 é responsável por codificar
entre 10 e 25% da proteína funcional. Os 75% restantes são
de transcritos sem o éxon 7, denotados por (SMN∆7). Esses
transcritos resultam em proteína truncada conforme já explicado. A presença do éxon 7 em ambos os genes é extremamente importante para a produção de uma proteína funcional e
a sua deleção pode ocorrer tanto em SMN1, e assim ser responsável por causar a AME, quanto em SMN2 (Figura 4).
A ausência do éxon 7 no SMN2 deve-se à alteração de bases
nitrogenadas entre as sequências dos dois genes.

Supressor exônico de
splicing (ESS) - Sequência que
inibe a ligação do spliceossomo
aos íntrons no pré-RNA
transcrito levando à deleção do
éxon no RNAm maduro.

Apesar da substituição nucleotídica de C em SMN1, para T
em SMN2 não acarretar em uma troca de aminoácido, ela interfere no splicing de seu pré-RNAm, atuando como um supressor exônico de splicing (ESS). Assim, a presença de T no
éxon 7 do gene SMN2 faz com que esse éxon seja deixado de
fora do RNAm. De forma oposta, o nucleotídeo C em SMN1
atua como o amplificador exônico de splicing (ESE), e permite a inclusão do mesmo éxon em seu RNAm.
Embora os transcritos de SMN2 sem o éxon 7 sejam traduzidos, a proteína SMN produzida é truncada e instável, sendo
rapidamente degradada. Postula-se que esse éxon codifique
domínios importantes para o dobramento proteico. Portanto,
esse gene confere uma baixa produção de níveis da proteína
funcional do SMN e modula o fenótipo da AME. Entretanto,
a ausência não implica em alterações clínicas e também acontece em pessoas que não possuem a doença. Além disso, a alteração nucleotídica de C, em SMN1, para T, em SMN2, está
presente em todos os indivíduos, apresentando doença ou não.
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Alelos - São formas alternativas
de um mesmo gene que
ocupam o mesmo lócus em
cromossomos homólogos.

Heterozigótico - Indivíduo
que possui alterações de
sequência em um único alelo do
gene, ou seja, tem dois alelos
com sequências nucleotídicas
diferentes.

Mutações missense ou
de sentido errado - São
mutações que acarretam
substituições na sequência das
bases nitrogenadas no DNA e
que resultam na presença de um
aminoácido diferente do que
normalmente seria incorporado
no polipeptídeo, no processo de
síntese de proteínas.

Amplificador exônico de
splicing (ESE) - sequência
que dirige o spliceossomo para
sítios de splicing localizados nas
extremidades dos éxons.
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Figura 4.
Esquema ilustrativo da
produção de proteína SMN. Em
um indivíduo sem a doença,
o gene SMN1 é capaz de
produzir toda a proteína SMN
necessária para a manutenção
de neurônios motores. Se a
pessoa for heterozigótica com
o gene mutado em um dos
alelos, ela terá uma diminuição
da produção de proteína, mas
não desenvolverá a doença. Em
um indivíduo com AME, ocorre
a ausência de produção de
proteína SMN, originada a partir
de SMN1. No caso do gene
SMN2, tanto indivíduos com a
doença, quanto indivíduos sem
a AME possuem a substituição
de C para T no genoma. Isso
implica em níveis menores da
proteína para ambos os casos,
pois essa alteração afeta o
splicing, levando à exclusão
do éxon 7 no RNA mensageiro
maduro. A maior parte dos
transcritos do SMN2 não
incluem o éxon 7 e, portanto,
são traduzidos em proteínas
truncadas, e assim, serão
degradadas.

O gene SMN2 é uma exceção quanto ao número de genes que herdamos de nossos pais.
Sempre recebemos duas cópias de cada gene,
uma de cada genitor. No entanto, esse gene
pode estar presente em mais de duas cópias
por conjunto cromossômico, e podemos ter
em nosso genoma até oito cópias. O número
de cópias genômicas do SMN2 correlaciona-se inversamente à gravidade da doença,
ou seja, quanto mais cópias, mais proteína
SMN funcional é produzida, e assim menor é a gravidade da doença, caso haja seu
desenvolvimento. A maioria dos bebês gravemente afetados herdaram apenas duas cópias do SMN2, enquanto aqueles indivíduos
com formas mais leves da doença têm três ou
quatro cópias.
Devido ao padrão de herança recessiva da
AME, são necessárias mutações nas duas

cópias do gene SMN1 para que o indivíduo
desenvolva a doença (Figura 5). A mutação
em apenas uma cópia do gene não leva ao desenvolvimento da doença mas pode significar
um risco genético e levar o indivíduo a recorrer a um serviço de aconselhamento genético,
pois a união com uma pessoa que também
possua uma cópia mutada do gene resulta na
probabilidade de 25% de terem um filho com
AME em cada gestação.
Estima-se que aproximadamente uma a
cada 50 pessoas tenham uma cópia mutada
do gene SMN1. Além das mutações, pode
ocorrer também a presença de duas cópias
desse gene em um mesmo cromossomo.
Novamente, esse indivíduo terá ausência de
sintomas, porém possui 50% de chances de
repassar o cromossomo com deleção para os
seus filhos. O diagnóstico da AME é mo-
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lecular, realizado pelo método padrão ouro
chamado de Amplificação Multiplex de
Sondas Dependente de Ligação (MLPA),
mas a técnica de Reação em Cadeia da
Polimerase quantitativa (q-PCR) tam-

Considerações
finais
A AME é uma doença de causa genética,
sendo a principal causa herdada de morte
infantil. É decorrente de mutações e/ou deleções no gene SMN1, que codifica a proteína de sobrevivência do neurônio motor. O
número de cópias do gene SMN2 influencia
no fenótipo clínico da doença. Embora ainda
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bém pode ser utilizada na quantificação do
número de cópias dos genes SMN. Adicionalmente, sequenciamentos gênicos podem
ser solicitados para identificar as mutações
menores, como as de ponto.

não haja cura, os avanços no tratamento têm
mostrado resultados para os indivíduos com
AME, incluindo a terapia gênica. A conduta
atual é voltada para melhoria da qualidade e
expectativa de vida dos pacientes, com cuidados de equipes multidisciplinares. Diante
disso, ressalta-se a importância do aconselhamento genético às famílias, realizado por
um geneticista/aconselhador genético, tendo
em vista o risco de recorrência da doença na
prole.

q-PCR - é uma variação da
técnica da PCR (Reação em
Cadeia da Polimerase), na qual
o resultado da amplificação
da sequência de interesse é
visualizada em tempo real
e com capacidade de gerar
resultados quantitativos com
maior precisão.

Figura 5.
Esquema representativo
do padrão de herança
autossômico recessivo para
a Atrofia Muscular Espinhal.
Pais heterozigóticos com
mutações nos genes SMN1 não
desenvolvem a doença, porém
possuem 25% de possibilidade
de, a cada gestação, gerarem
uma criança com AME. Além
disso, há 50% de chances de
terem um filho portador da
mutação, o que possibilita
transmitir essas mutações
para as próximas gerações e
colaborar com a alta incidência
da doença. Como a maioria
dos casais descobrem essas
mutações após o nascimento
de um filho com AME, o
aconselhamento genético no
caso de uma nova gestação é
de extrema importância.
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Genes relacionados à simetria dos seres vivos têm sido procurados há mais de um século. Finalmente, utilizando a técnica
de edição de genes CRISPR/Cas9 e tendo como organismo
modelo o caramujo Lymnaea stagnalis, cientistas puderam
avaliar o efeito da perda do gene Lsdia1, que codifica uma
proteína que participa da organização estrutural interna das
células no início do desenvolvimento embrionário. Esse experimento mostrou que os caramujos mutantes que tinham
o gene Lsdia1 alterado apresentavam conchas em espiral no
sentido anti-horário, enquanto os caramujos selvagens, que
tinham o gene sem mutação, desenvolviam suas conchas no
sentido horário. Esses achados sugerem o gene Lsdia1 como
um importante regulador da simetria nesses organismos.
Pesquisas como essas têm grande importância para a comunidade científica, uma vez que ajudam a compreender melhor uma condição humana rara chamada situs inversus, na
qual as posições dos órgãos são invertidas.
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O efeito materno
Ao observar o personagem Gary do desenho
animado Bob Esponja, amplamente conhecido pelos alunos dos ensinos fundamental e
médio, é possível notar que este animal icônico apresenta uma concha. Os mecanismos
genéticos associados à formação desta estrutura dos caramujos estão relacionados ao que
chamamos de efeito materno.
O efeito materno é uma curiosa situação em
que o fenótipo de um organismo não é determinado pelo seu genótipo interagindo com
o meio ambiente, mas pelo genótipo de sua
mãe. Tal fenômeno ocorre em algumas características que são estabelecidas ao longo dos
primeiros estágios de desenvolvimento do
embrião porque, durante o período inicial de
desenvolvimento, o genoma embrionário não
está ativo. Dessa forma, a coordenação das
atividades celulares, inclusive as primeiras
divisões, é realizada pelos produtos gênicos
(RNAs e proteínas) presentes no citoplasma do zigoto. Esses produtos gênicos foram
essencialmente herdados do citoplasma do
oócito (haploide) e fornecidos pelas células
companheiras (diploides) durante a oogênese. Entretanto, a inativação do genoma do
embrião é apenas temporária, ou seja, em um
período posterior do desenvolvimento embrionário, esse genoma entra em atividade. O
processo de mudança do controle genético,
que ocorre em um momento pós-fertilização, denomina-se transição materno-zigótica, portanto, são os produtos gênicos codificados pelo genótipo diploide da mãe que
determinam as características observadas no
início do desenvolvimento embrionário da
prole, antes que o genoma do embrião torne-se ativo. Em especial, um subconjunto dos
fenótipos dessa fase é irreversível, mantendo-se até a vida adulta e exemplificando o efeito
materno clássico. Assim, por conta do efeito
materno, mesmo que a prole apresente um
genótipo “embrionário letal” (ee), isto é, que
cause a morte do indivíduo durante o desenvolvimento embrionário, a prole sobreviverá
devido à presença do produto gênico “E” herdado da mãe “Ee”.
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Na natureza, a concha de um caramujo,
como o personagem Gary, tem a quiralidade definida por genes de efeito materno
(Figura 1). Assim, o efeito materno determina o enrolamento levógiro ou dextrógiro da concha. Esse tipo de herança ocorre
somente em indivíduos selvagens, mas não
em mutantes. Recentemente, pesquisadores identificaram um gene que está intrinsicamente relacionado à quiralidade. A
ilustração ajuda a acompanhar e a entender
melhor tal efeito.

Técnica de
CRISPR e o
gene Lsdia1
O processo de quebra da simetria do corpo, isto é, o surgimento de diferenças entre
os lados esquerdo e direito anteriormente
idênticos (simétricos), durante as fases iniciais do desenvolvimento, estão associados,
em algumas espécies, à determinação do
posicionamento de determinados RNA
mensageiros e proteínas no citoesqueleto
do ovócito/embrião, com posterior efeito
na morfogênese e na posição relativa dos
órgãos.
Dessa forma, a fim de investigar quais são os
mecanismos por trás desse processo, cientistas utilizaram como organismo modelo o
caramujo Lymnaea stagnalis, devido a características particulares bastante interessantes
que a espécie possui: os indivíduos são hermafroditas e apresentam quiralidade no enrolamento de sua concha.
Em 2016, Reiko Kuroda e demais pesquisadores identificaram o gene Lsdia1 (discutido
adiante), como candidato principal da quiralidade da concha em Lymnaea stagnalis. Posteriormente, em 2020, os autores realizaram
ensaios funcionais com o gene utilizando
a técnica de edição gênica CRISPR (saiba
mais em https://tinyurl.com/yxtjtzqf ), a
fim de determinar se, de fato, Lsdia1 estava
envolvido na quiralidade da concha dessa espécie de caramujo.

Quiralidade - é um atributo
geométrico usado para designar
um objeto que não se sobrepõe
à sua imagem no espelho;
propriedade de assimetria.
Levógiro - orientado no
sentido contrário ao dos
ponteiros de um relógio, para a
esquerda.
Dextrógiro - qualidade dos
elementos curvos que se voltam
para a direita.
Indivíduo mutante organismo portador de uma
determinada mutação genética.

Morfogênese desenvolvimento da forma e
estruturas características de
uma dada espécie que tem
início no embrião.

Hermafroditas - organismos
capazes de produzir gametas
masculinos e femininos.
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Figura 1.
Representação do efeito materno no caramujo Lymnaea stagnalis. O alelo “A” é
dominante e codifica proteínas associadas ao enrolamento dextrógiro da concha
do caramujo, enquanto o alelo “a” é recessivo e codifica proteínas associadas ao
enrolamento levógiro. Os produtos gênicos fornecidos pelas células companheiras
(diploides) ao oócito (haploide) são moléculas de RNA (linhas azuis) e proteínas
(hexágonos amarelos). A - Ilustração do fornecimento de produtos gênicos das células
companheiras ao oócito durante a oogênese. B - Exemplo de efeito materno no qual a
concha da prole é dextrógira, visto que o oócito recebeu os produtos gênicos do alelo
“A”. C - Exemplo de efeito materno no qual a concha da prole é dextrógira, uma vez
que o oócito recebeu produtos gênicos dos alelos “A” e “a”; no entanto, o alelo “A”
(dextrógiro) é dominante. D - Exemplo de efeito materno no qual a concha da prole é
levógira, afinal o oócito recebeu produtos gênicos do alelo “a”. Imagem (fora de escala):
Pantoni, R. usando elementos de Kuroda, R. et al. (2016), sobre licença CCBY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Nocautear - gerar mutações
que inativem determinado gene
de um organismo.

Para verificar tal envolvimento, os pesquisadores nocautearam o gene Lsdia1 nos ovos
de caramujos com concha dextrógiras, a fim
de criarem indivíduos mutantes nos quais o
gene Lsdia1 era não funcional. Assim, por
meio de técnicas avançadas de edição gênica
e cruzamentos controlados (autofertilização), os pesquisadores obtiveram indivíduos

que apresentavam mutações nos dois alelos
(homozigoto mutante), os quais geravam
proles com o desenvolvimento da concha em
sentido contrário, do tipo levógiro (Figura 2).
Tal efeito foi observado pelos pesquisadores
em gerações seguintes, mostrando então que
o gene Lsdia1 está relacionado à quiralidade
da concha nessa espécie.
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Figura 2.
Obtenção de indivíduos com
concha do tipo levógira (A/A-) a partir de indivíduos
com concha do tipo dextrógira
(A-/_) editando o gene Lsdia1
por meio da técnica CRISPR.
Imagem (fora de escala):
Moraes, V. N. usando elementos
disponibilizados por Servier
Medical Art (caramujo, setas,
ovo, proteína e DNA https://
smart.servier.com/).

Estrutura do
gene Lsdia1
Em moluscos, o gene Lsdia1 apresenta 25
éxons e 24 íntrons e seu RNAm é composto
por 4933 nucleotídeos (nt). Destes, 3261 nt
compreendem a região traduzida, gerando
uma proteína por 1087 aminoácidos (aa);
os demais 1672 nt constituem as regiões 5’
e 3’ não traduzidas (UTRs), frequentemente
associadas com a tradução do RNAm e estabilidade do mesmo, respectiva, porém não
exclusivamente (Figura 3). Esse gene é transcrito nas gônadas dos caramujos, e sua expressão foi identificada desde a oviposição,
até a fase do desenvolvimento embrionário
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denominada gastrulação, na qual seu nível
de expressão diminui. Em humanos, como
exemplo de gene ortólogo, temos o DIAPH1 que atua na regulação morfológica celular e na organização do citoesqueleto. Ainda
considerando a nossa espécie, os estudos sobre Lsdia1 podem ter implicações para uma
melhor compreensão do situs inversus, uma
condição bastante rara que afeta cerca de
0,01% da população humana e é caracterizada pela inversão das posições dos órgãos do
indivíduo. Imagens radiográficas desta condição podem ser vistas e comparadas com a
condição normal no artigo científico com o
hiperlink a seguir https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4219335/#!po=18.4211

Gastrulação - etapa do
desenvolvimento durante a
qual o embrião no estágio
de blástula dobra-se para
o interior, produzindo
uma estrutura embrionária
tridimensional contendo três
camadas.

Ortólogos - genes de
espécies diferentes, mas que
se originaram de um ancestral
comum; geralmente apresentam
as mesmas funções biológicas.

Oviposição - deposição de
ovos por fêmeas de animais
invertebrados.

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

Figura 3.
Representação do gene Lsdia1.
O gene Lsdia1 possui 25 éxons
(retângulos em azul claro) e
24 íntrons (linhas horizontais
contínuas entre os retângulos,
em azul escuro). O transcrito
(mRNA) possui 4933 nt e
gera uma proteína de 1087
aa. Imagem (fora de escala):
Ribeiro, Y.A. usando elementos
disponibilizados por Servier
Medical Art (caramujo, https://
smart.servier.com/).

Mecanismo de
ação de Lsdia1
Ovo - zigoto; formado pela
união dos gametas feminino e
masculino.

Polo vegetativo - região do
ovo oposta ao polo animal e
rica em vitelo.

Considerando o exemplo do caramujo Lymnaea stagnalis, o gene Lsdia1 define o direcionamento das células, resultando no enrolamento típico (dextrógiro) da sua concha
(Figura 1). Para entendermos como a definição deste enrolamento ocorre, precisamos
compreender algumas etapas do desenvolvimento embrionário e a dinâmica do citoesqueleto.
O desenvolvimento de um organismo multicelular inicia-se com um processo denomina-

do clivagem, durante o qual ocorrem divisões
celulares do ovo (Figura 4), resultando nas
primeiras células do organismo. O padrão
de clivagem entre os organismos varia, sendo
o caramujo Lymnaea stagnalis um representante do padrão clivagem holoblástica espiral
(Figura 5).
Nesse padrão de clivagem, o ovo divide-se de
forma diagonal, resultando em células menores e nucleadas, os blastômeros. Esse tipo de
divisão permite que as células tenham considerável contato entre si e resultem em uma
disposição em espiral. As clivagens iniciais
formam blastômeros maiores, chamados de
macrômeros, na região do polo vegetativo.

Figura 4.
Representação da organização
do ovo. O polo animal (região
em laranja) caracterizado pela
presença do núcleo e maior
concentração de citoplasma;
enquanto polo vegetal (região
em verde) é caracterizado
pela maior concentração de
vitelo e se localiza abaixo do
polo animal. Imagem (fora de
escala): Ribeiro, Y.A.
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Nas clivagens posteriores os macrômeros
originam blastômeros menores, denominados micrômeros, na região do polo animal
do ovo (vide Figuras 4 e 5). Em seguida, os
micrômeros são direcionados para a direita
ou para a esquerda do seu macrômero, resultando no espiral característico das conchas. Uma vez definida a direção, as células
seguem se dividindo mantendo o padrão
preestabelecido de enrolamento (Figura 5).

Durante as clivagens iniciais, a divisão celular entre caramujos com conchas dextrógiras
e levógiras tem um aspecto espelhado: ocorre
da mesma forma, porém, em sentidos diferentes. No entanto, nas etapas seguintes, o
desenvolvimento torna-se consideravelmente diferente. Na terceira clivagem, em organismos com concha dextrógira, observa-se a
rotação dos micrômeros no polo animal, e tal
rotação resulta na deformação do macrôme-

Polo animal - região do ovo
onde se encontra o núcleo
da célula e que possui maior
concentração de citoplasma.

Figura 5.
Representação da clivagem holoblástica espiral do ponto de vista do polo animal. Setas pretas indicam direção do fuso mitótico; setas vermelhas
indicam direção de rotação das células; células verdes representam os macrômeros; células laranjas representam os micrômeros. Notar que
ao longo da terceira clivagem o processo de divisão torna-se divergente, de modo que os fusos mitóticos são direcionados e, em seguida, os
micrômeros seguem adquirindo rotação característica. Imagem (fora de escala): Ribeiro, Y.A., baseada em Abe, M. & Kuroda, R. (2020); caramujo
de Kuroda, R. et al. (2016) com modificações, sobre licença CCBY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

322

Genética na Escola | Vol. 16 | Nº 2 | 2021

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

Figura 6.
Células de embriões de
caramujo com concha tipo
levógiro e caramujo com
concha tipo dextrógiro durante
terceira clivagem, do ponto
de vista do polo animal. O
caramujo com concha levógira,
à esquerda, teve o gene Lsdia1
mutado; enquanto o caramujo
com concha dextrógira, à
direita, apresentava o gene
Lsdia1 sem mutação. Os
embriões foram corados para
filamento de actina (verde)
e β-tubulina (vermelho). As
setas brancas indicam a rotação
dos fusos mitóticos e as setas
amarelas indicam a rotação
dos blastômeros em direção
ao estágio de 8 células do
embrião com concha levógira
de L. stagnalis. Imagem
de Kuroda, R. et al. (2016)
com modificações, sobre
licença CCBY 4.0 (https://
creativecommons.org/licenses/
by/4.0/).
Nucleação - é um processo
de formação de agregados de
subunidades proteicas que
estabilizam uma extremidade
e resulta no crescimento do
filamento.
Polimerização - processo no
qual monômeros se associam
e dissociam em ambas as
extremidades do filamento da
actina.

ro bem como na inclinação do fuso mitótico,
o que não ocorre em organismos com concha
levógira, sugerindo que a quiralidade é definida de acordo com as informações contidas
em cada blastômero e explicando o porquê

dos micrômeros de embriões com concha
levógira girarem apenas na terceira clivagem,
após emergência não-quiral dos macrômeros
(Figura 5). Esse mesmo processo pode ser
visualizado in vivo na Figura 6.

Para compreendermos tal processo molecular, precisamos considerar a dinâmica do
citoesqueleto. O citoesqueleto consiste em
uma rede de proteínas que se estendem pelo
citoplasma da célula. Essas proteínas atuam
determinando a forma, o movimento e transporte de organelas e de outras estruturas celulares. A actina é a proteína em maior abundância no citoesqueleto e está envolvida na
sua dinâmica, formando filamentos dispostos em rede que compreendem toda a célula.

célula ao longo do seu desenvolvimento embrionário.

Paralelamente, a proteína codificada pelo
gene Lsdia1 faz parte da família das forminas, que são caracterizadas por catalisarem a
nucleação e a polimerização dos filamentos
de actina, sinalizando a organização desta na
célula. Assim, a ausência da proteína Lsdia1
resulta em uma interferência em toda a dinâmica da actina e, consequentemente, do
citoesqueleto. Ademais, a partir da terceira
clivagem, outras consequências são evidenciadas além do sentido de rotação distintas
entre os organismos, como a expressão assimétrica de genes (e.g. genes nodal e pitx). A
expressão assimétrica também nos mostra
que a presença da proteína Lsdia1 rege o padrão de expressão de determinados genes da

A biologia molecular do mecanismo da quiralidade, bem como a dinâmica do citoesqueleto mediada pela actina, têm sido cada
vez mais exploradas, e a relação destas com
as forminas e as associações que são feitas
estão sendo investigadas. A confirmação da
importância e dependência do gene Lsdia1
nesse processo é um passo importante para
a elucidação do curioso fenômeno.
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Muitas proteínas associadas à membrana das
células são reconhecidas por vírus e utilizadas como receptores, o que permite a passagem dos vírus do meio extracelular para o
interior das células. A enzima conversora de
angiotensina ou ACE2 (do inglês, Angiotensin I Converting Enzyme 2) é uma destas proteínas. Presente na superfície das células, ela
desempenha importantes papéis na fisiologia
humana, atuando no controle da pressão arterial, da função cardíaca e regulando a homeostase intestinal. Contudo, ACE2 é também a
porta de entrada para diferentes coronavírus,
incluindo o SARS-CoV-2, responsável pela
pandemia de Covid-19, que tem causado
tantas mortes ao redor do planeta. Estudos
sobre a proteína ACE2 têm ajudado os cientistas a compreender melhor os mecanismos
de entrada deste vírus em nossas células, sua
preferência por certos tipos celulares e sua
patogenicidade, bem como diferenças na susceptibilidade à infecção viral entre diferentes
pessoas. Este artigo descreve a estrutura do
gene ACE2 e da proteína ACE2, sua função
em células saudáveis, sua expressão em nosso corpo e apresenta pesquisas recentes que
contribuem para a compreensão da sua relação com a Covid-19.
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Estrutura do gene
que codifica a
proteína ACE2
A proteína ACE2 é codificada pelo gene de
mesmo nome, localizado no cromossomo X
humano (Figura 1). Os cientistas acreditam

O gene ACE2 abrange cerca de 40 Kb do genoma humano, sendo formado por 18 éxons
e 17 íntrons. Após a transcrição do gene
ACE2 e processamento do seu pré-mRNA,
seus éxons geram um transcrito maduro de
3.339 nucleotídeos, o qual é traduzido em
uma proteína com 805 aminoácidos. Uma
vez sintetizada, a proteína ACE2 se integra
à membrana das nossas células, possuindo
uma sequência sinal N-terminal voltada para
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que o gene ACE2 surgiu há pelo menos 500
milhões de anos pois, além de ser encontrado no genoma de animais vertebrados, como
nós, seres humanos, ele também está presente no genoma de animais invertebrados. A
grande conservação do gene ACE2 ao longo
da evolução filogenética indica a grande importância deste gene para a manutenção da
vida dos animais.

o exterior da célula e uma região C-terminal
hidrofóbica, que possui a função de ancorar
esta proteína à membrana plasmática (Figura 1). Além disso, ACE2 possui uma região
intracelular curta, o que a caracteriza como
uma proteína de membrana integral do tipo
I, ou seja, que possui apenas uma passagem
através da membrana. Seu sítio ativo, envolvido em suas principais funções biológicas,
localiza-se na região do éxon 9.

Figura 1.
Representação esquemática
do gene ACE2, mostrando
sua localização, estrutura,
transcrição, processamento e
tradução do seu mRNA, passos
envolvidos para gerar a proteína
membranar.
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Funções
fisiológicas
da ACE2

Figura 2.
Participação da proteína
ACE2 na regulação do sistema
Renina/Angiotensina.

A função da proteína ACE2 está associada
ao sistema renina-angiotensina, que controla
a pressão sanguínea e o equilíbrio de líquidos
e eletrólitos em nosso corpo. Neste sistema,
ACE2 atua de forma oposta a outra proteína
da sua família, chamada ACE. A ACE converte a angiotensina I em angiotensina II, que
possui 8 aminoácidos e atua como um potente constritor dos vasos sanguíneos. Já a ACE2

converte a angiotensina I em angiotensina 1-9,
que possui 9 aminoácidos e não tem efeito nos
vasos sanguíneos. Contudo, a angiotensina
1-9 ou diretamente a angiotensina II podem
ser convertidas pela proteína ACE2 em um
peptídeo mais curto, a angiotensina 1-7, que
provoca a dilatação e aumento do calibre dos
vasos sanguíneos do nosso corpo, diminuindo
assim a pressão arterial por meio do aumento do fluxo sanguíneo (Figura 2). Isto ocorre,
pois, quanto maior o calibre dos vasos, menor
a pressão arterial. Assim, dado seu efeito de
redutor da pressão sanguínea, ACE2 é um
importante alvo para o tratamento de doenças
cardiovasculares.

Outras funções da proteína ACE2 foram
descobertas com base em estudos de camundongos mutantes para o gene que codifica
esta proteína, nos quais o gene ACE2 foi
rompido e não é funcional. Por exemplo, des-

cobriu-se que animais mutantes para ACE2
apresentam alterações no coração, como
defeitos da contratilidade e diminuição da
função sistólica ventricular, o que permitiu
concluir que a proteína ACE2 tem um papel
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importante no funcionamento do coração.
Em outro estudo, pesquisadores transplantaram a microbiota intestinal de animais
mutantes para o gene ACE2 para hospedeiros normais e saudáveis. Os pesquisadores
observaram que os animais hospedeiros, que
receberam a flora intestinal não saudável de
camundongos sem o gene ACE2, tornavam-se mais propensos a desenvolver colite grave, demonstrando que a presença deste gene
é necessária para o equilíbrio da microbiota
intestinal. Em adição, pesquisadores realizaram procedimentos que causam problemas

respiratórios, semelhantes aos observados
em humanos, tanto em camundongos mutantes para ACE2 quanto em animais selvagens (controle). Estes estudos revelaram que
os camundongos mutantes têm um maior
comprometimento da oxigenação sanguínea
e são mais propensos a desenvolver edema
pulmonar e a apresentarem aumento na infiltração de células inflamatórias no pulmão.
A partir destes achados, concluiu-se que a
expressão de ACE2 em células do sistema
respiratório de camundongos está associada
com a proteção pulmonar destes animais.

ACE2 como porta
de entrada do
SARS-CoV-2

ACE2 na membrana das células do trato
respiratório humano. A interação do vírus
com ACE2 faz com que a célula realize a
endocitose das partículas virais, que são
translocadas para o interior de endossomos,
estruturas intracelulares semelhantes a bolsas, nas quais ocorre a replicação do vírus.
Após a replicação do genoma viral, as moléculas de RNA produzidas são liberadas
no citoplasma para que ocorra a síntese de
proteínas virais, bem como a montagem de
inúmeros vírus descendentes e, por fim, a
liberação dos novos vírus no meio exterior
(Figura 3).

Apesar das importantes funções que ACE2
desempenha no corpo humano, esta proteína é também a porta de entrada de diferentes coronavírus em nossas células, incluindo
o novo coronavírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Isto ocorre, pois, a proteína
spike, que forma uma espécie de coroa ao
redor dos coronavírus, liga-se à proteína
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Figura 3.
Representação esquemática
da infecção de células pelo
vírus SARS-CoV-2. A proteína
viral spike é reconhecida pelo
receptor ACE2, o que possibilita
a entrada do vírus no meio
intracelular.

Que órgãos do
nosso corpo
expressam ACE2?
A proteína ACE2 é encontrada principalmente no pulmão, no coração, em artérias
e veias, bem como no intestino e rins. Há
também uma expressão reduzida de ACE2
em células nervosas, localizadas no córtex cerebral, no hipotálamo e no tronco cerebral.
Todos estes órgãos e estruturas do corpo
humano são locais passíveis de infecção pelo
vírus SARS-CoV-2 e, consequentemente,
estão associados aos principais sintomas da
Covid-19, conforme mostrado na Figura 4.
Por exemplo, a insuficiência respiratória
aguda observada em pacientes graves da Covid-19 tem ligação direta com os altos níveis

de expressão do gene ACE2 nas células pulmonares, porque a presença de ACE2 facilita
a entrada do vírus nas células. Por outro lado,
com a infecção viral, há uma grande redução
da quantidade de ACE2 nas células pulmonares. Como a proteína ACE2 é importante
para proteger o pulmão contra lesões graves,
o resultado da infecção pelo coronavírus é a
diminuição da sua expressão no pulmão, o
que pode levar a um agravamento do quadro
respiratório do paciente.
Outros sintomas clássicos da Covid-19 associados à expressão do gene ACE2 em tecidos
específicos são, por exemplo, a diarreia, relacionada à expressão desta molécula em células do intestino, a anosmia (perda do olfato
e paladar) associado à expressão de ACE2
no epitélio olfatório e problemas cognitivos,
derivados da infecção de células do sistema
nervoso.
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Variações na
expressão ou na
sequência do gene
ACE2 e a Covid-19
Os níveis de expressão do gene ACE2 podem
variar não apenas entre as células de diferentes órgãos e tecidos do corpo humano, mas
também entre diferentes pessoas. Em geral,
indivíduos hipertensos, obesos ou diabéticos apresentam níveis mais elevados desta
proteína, tornando estes pacientes mais suscetíveis à doença por causa do aumento da
expressão desta molécula no organismo.
Por outro lado, é importante considerar
que variações na sequência da proteína

ACE2 também podem estar associadas a
uma maior ou menor chance de infecção
pelo vírus SARS-CoV-2, porque pequenas variações ou polimorfismos, causados
por mutações no gene ACE2 poderiam,
em princípio, facilitar ou dificultar a entrada do vírus nas células humanas. De fato,
cientistas conseguiram identificar alguns
polimorfismos que, apesar de não prejudicarem as funções de ACE2 no corpo humano, afetam a interação desta molécula com
a proteína spike do vírus SARS-CoV-2,
dificultando a infecção das células desses
indivíduos.
Assim, pesquisas indicam que variações nos
níveis de expressão, ou na sequência da proteína ACE2, podem explicar diferenças na
intensidade da resposta mediante a infecção
viral entre diferentes pessoas.

Figura 4.
Distribuição da proteína ACE2
no corpo humano e sua relação
com os sintomas da Covid-19.
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ainda mais o quadro respiratório dos pacienÉ possível
tes. Além disto, muitos problemas de saúde
ser causados pela inibição da exbloquear a entrada poderiam
pressão ACE2, considerando as múltiplas
funções que esta proteína desempenha em
do SARS-CoV-2
nosso corpo.
inativando a
Para saber mais
proteína ACE2?
Esta é uma pergunta que muitos cientistas
têm feito desde que a pandemia de Covid-19
começou. Por atuar como receptor para o
vírus SARS-CoV-2, a inativação da proteína ACE2 poderia, em princípio, dificultar a
infecção do nosso corpo por este vírus pois,
como vimos, sua presença é fundamental
para a entrada e replicação do vírus em nossas células.
Por outro lado, é importante lembrar que
ACE2 parece ter um papel protetor contra
lesões no pulmão e insuficiência respiratória grave, como explicado anteriormente.
Assim, é possível que sua inativação agrave
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