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Descobrimos que as
pessoas que bebem
muito podemestar
mudando o seuDNA
deuma formaque
as faz desejar ainda
mais o álcool”

Dipak K. Sarkar, professor na
Universidade de Rutgers, nos
Estados Unidos, e um dos
autores do trabalho

Multiúso
São estruturas que podem ser reprogramadas para voltar a ter
características de células embrionárias e, a partir daí, dar origem a qualquer
tecido humano. Essamudança se dá por meio de um processo de
reprogramação genética. Uma das vantagens do uso terapêutico das iPSC é
que elas são retiradas do próprio paciente. No caso da criação de um órgão,
as chances de rejeição seriam nulas.

CÉLULAS-TRONCO

Ingestão de álcool
pode alterar oDNA
Em excesso, o hábito muda a forma como se expressam dois genes ligados amecanismos de defesa do corpo humano.

O resultado da pesquisa americana poderá ajudar na criação de exames que acusem o risco de dependência

» VILHENA SOARES

A falta de controle no consu-
mo de álcool podemodificar
a molécula que carrega as
informações genéticas de

um indivíduo, alerta um grupo de
cientistas americanos. Eles analisa-
ram dois genes envolvidos na inges-
tão da substância e identificaram al-
terações significativas em ambas as
estruturas de voluntários que bebiam
em excesso. Além disso, os investiga-
dores observaram que essas mudan-
ças no DNA estão relacionadas ao
maior desejo de beber, criando uma
espécie de círculo vicioso. Os dados
foram apresentados na última edição
da revista especializada Alcoholism:
Clinical & Experimental Research.

Os autores do estudo analisam os
efeitos do álcool no organismo hu-
mano há 29 anos. “Nossas pesquisas,
assim como muitas outras nesse
campo de investigação, identifica-
ram que essa sustância não está ape-
nas nos dando prazer, mas afetando
lentamente nossa composição celu-
lar de forma prejudicial, o que leva
ao desenvolvimento da tolerância,
da dependência e tambémdemuitas
patologias”, conta ao Correio Dipak

K. Sarkar, professor na Universidade
de Rutgers, nos Estados Unidos, e
um dos autores do trabalho.

A investigação atual concentra-se
emdois genes relacionados ao consu-
mo de bebidas alcoólicas: o PER2, que
influencia o relógio biológico do cor-
po, e o POMC, que regula o sistema de
resposta ao estresse. Ao comparar gru-
pos de bebedores moderados, com-
pulsivos epesados (quepodemdesen-
volver cirrose), os pesquisadores des-
cobriramalterações nos genes de inte-
grantes dos dois últimos grupos. As
mudançasocorrerampormeiodeme-
tilação, fenômeno responsável por si-
lenciar a expressão desses genes.
Quanto maior a ingestão de álcool,
maiores asmodificações identificadas.

Em um segundo experimento, be-
bedores tiveram contato com ima-
gens relacionadas a situações de es-
tresse, neutras ou à ingestão de ál-
cool. Em seguida, foram apresenta-
dos a eles recipientes de cerveja, e os
participantes puderam prová-la. Os
cientistas avaliaram amotivação pa-
ra beber dos participantes e concluí-
ram que as mudanças provocadas
pelo álcool nos genes de bebedores
compulsivos e pesados estavam as-
sociadas a um desejo maior pela in-

Cientistascriamrins
funcionaisemratos

O resultado de um experi-
mento conduzido no Instituto
Nacional de Ciências Fisiológi-
cas, no Japão, surge como espe-
rança para quem aguarda por
um transplante renal. Usando
células estaminais pluripoten-
tes induzidas (iPSC), os pes-
quisadores conseguiram de-
senvolver rins aparentemente
funcionais em embriões de
roedores.

A técnica não foi isenta de
problemas, ressalta a equipe.
Ainda há “barreiras técnicas sé-
rias e questões éticas comple-
xas” antes que o processo possa
ser usado em humanos, segun-
do eles. Mas o trabalho, deta-
lhado ontem na revista Nature

Communications, é a primeira
evidência de que há chances de
que um dia médicos e pacien-
tes não sofram mais com a es-
cassez de doações de rins.

A equipe japonesa havia
usado a mesma técnica para
cult ivar pâncreas em ca-
mundongos. Desta vez, coleta-
ram estruturas de embriões de
ratos geneticamente modifica-
dos para que não desenvolves-
sem rins, e as injetaram com
iPSC em outros roedores. Se-
gundo Masumi Hirabayashi,
professor responsável por su-
pervisionar o estudo, tendo
como base observações anatô-
micas, os órgãos produzidos
eram aparentemente funcio-

nais, com conexões adequadas
com os ureteres — tubos que
ligam os rins à bexiga.

Os animais, porém, não
conseguiram amamentar ade-
quadamente e morreram logo
após o nascimento. A equipe
cogita que, quando remove-
ram os genes que permitiam o
desenvolvimento natural dos
rins, eles podem também ter
comprometido o olfato dos fe-
tos, de modo que os recém-
nascidos não conseguiram de-
tectar o leite e morreram. Ou-
tra preocupação da equipe é se
o crescimento de um rim em
um hospedeiro de outra espé-
cie pode levar à “contamina-
ção” do órgão com células do
hospedeiro.

Limites éticos
Além disso, o processo de

crescimento de órgãos huma-
nos em animais representa um
enigma ético, porque as célu-

las-tronco humanas podem se
transformar em células do cé-
rebro ou de órgãos reproduti-
vos no hospedeiro. “As princi-
pais preocupações éticas são o
risco de consciência e/ou pro-
dução de gametas (células re-
produtivas). Existem barreiras
técnicas sérias e questões éti-
cas complexas que devem ser
discutidas e resolvidas antes de
produzir órgãos humanos em
animais”, ressaltou Masumi Hi-
rabayashi, em entrevista à
agência de notícias France-
Presse (AFP).

A curto prazo, é provável que
pesquisas adicionais enfoquem
em formas de modificar gene-
ticamente ratos hospedeiros
sem efeitos colaterais letais. Se
os experimentos forem bem-
sucedidos, os pesquisadores
japoneses planejam fazer no-
vos testes nos rins derivados de
células-tronco e tentar trans-
plantá-los dos hospedeiros pa-
ra outros animais.

Rins de um
rato
(esquerda)
e de um
humano:
barreira
entre
espécies é
umdos
desafios

gestão da substância. “Descobrimos
que as pessoas que bebemmuito po-
dem estar mudando o seu DNA de
uma forma que as faz desejar ainda
mais o álcool”, frisa Sarkar. “Isso po-
de ajudar a explicar por que o alcoo-
lismo é um vício tão poderoso.”

Influência ambiental
Para Graziele Paronetto, médica

geneticista da clínica de Reprodução

Humana FertilCare, em Brasília, a
pesquisa traz dados novos para uma
suspeita antiga. “Esperávamos que o
álcool pudesse influenciar a forma
como o DNA se expressa, mas, nesse
estudo, que usou dois genes relacio-
nados ao comportamento de consu-
mo da substância, observamos de
forma aindamais detalhada como os
fatores ambientais, como a bebida,
podem influenciar a genética”, diz.

A geneticista ressalta que novas
pesquisas são necessárias para con-
firmar os dados identificados. “Não
podemos usar essas informações co-
mo base para exames, por exemplo.
Ainda é necessário mais esclareci-
mentos quanto a esse tema”, ressalta.
Graziele Paronetto também chama a
atenção para o fato de os genes ana-
lisados serem essenciais para enten-
der a reação do organismo à ingestão
de álcool. “Eles estão relacionados ao
ciclo circadiano e também à forma
como lidamos com situações de es-
tresse. São genes de defesa, mas o
consumodo álcool pode silenciar es-
sa resposta protetiva, retirar esseme-
canismo e, com isso, a pessoa pode
passar a reutilizar a substância na
tentativa de lidar com o seu estresse
emocional”, detalha.

Clínica
Os pesquisadores americanos

acreditam que o resultado do tra-
balho possa ajudar na identifica-
ção de biomarcadores — indica-
dores mensuráveis, como proteí-
nas ou genes modif icados —, a
serem usados na previsão do ris-
co de um indivíduo beber com-
pulsivamente ou pesadamente.
“Isso pode, um dia , contr ibuir
para novas formas de tratar o al-
coolismo ou ajudar a evitar que
pessoas em risco se tornem de-
pendentes. Por isso, continuare-
mos trabalhando para o desen-
volvimento de biomarcadores”,
adianta Dipak K. Sarkar.

“Todos esses estudos têm um ob-
jetivo em comum: entender como
funciona a dependência e, dessa for-
ma, criar maneiras de conseguir pre-
dizer se uma pessoa pode ter mais
riscos de sofrer com esse problema”,
frisa a geneticista Graziele Paronetto.
“Seria muito positivo se esses exa-
mes pudessem ser usados de manei-
ra rotineira, mas ainda precisamos
demais análises cuidadosas, que nos
esclareçam esses efeitos causados
pela bebida nos genes.”

Lori O'Brien/Divulgação


